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يجب على جميع األشخاص الذين ال يعملون لدى مستشفى توبنجن الجامعي أو هيئة تقديم خدمات المستشفيات الجامعية أو فريق اإلسعاف العاجل ملء هذا االستبيان. يجب حمل هذه االستمارة أثناء فترة المكوث 
في مستشفى توبنجن الجامعي، باإلضافة إلى أنه يتعين على المريضات والمرضى إبرازها في المنطقة التي يتوجهون إليها في المستشفى إلى العاملين هناك.

بيانات شخصية
أنا

زائر/ة  مريض/ة 

شخص خارجي (على سبيل المثال فني/ة، حرفي/ة، مندوب/ة توصيل، سائق/ة، متقدم/ة 
لوظيفة، وما إلى ذلك)

 شخص مرافق 

تاريخ الميالد االسم األول اسم العائلة

الوجهة (القسم/العيادة) في مستشفى توبنجن 
الجامعي

نعم ال االستبيان

  هل تخضع في الوقت الحالي اللتزام بتجنب اآلخرين (حجر صحي أو عزل شخصي) بسبب 
اإلصابة بفيروس كورونا أو االتصال الوثيق بشخص أصيب بالعدوى؟

  هل عانيت خالل الـ 10 أيام الماضية من ارتفاع في درجة الحرارة أو
 حمى (>37,5 درجة سيلزية)؟

  هل عانيت خالل الـ 10 أيام الماضية من أي
 اضطرابات جديدة في حاستَي التذوق والشم؟

  هل عانيت خالل الـ 10 أيام الماضية من أي آالم جديدة في قنوات التنفس، تحديدًا في صورة 
سعال جاف؟

يتم ملء هذا الجزء من قِبل موظف مراقبة الدخول إلى مستشفى توبنجن الجامعي!
حالة تلقي اللقاح

تم تأكيد حالة الحصول على جميع الجرعات اللقاحية.
 تلقي جميع الجرعات اللقاحية ألحد تركيبات اللقاحات المعتمَدة في االتحاد األوروبي (تطعيم أساسي)  >14 يومًا. 

!QR من الالزم إبراز شهادة تلقي اللقاح التي تحمل كود



تم تأكيد حالة الحصول على الجرعة التنشيطية بعد التطعيم األساسي (جرعة 
التعزيز).

!QR من الالزم إبراز شهادة تلقي اللقاح التي تحمل كود 



تم تأكيد حالة التعافي بعد اإلصابة.
!QR من الالزم إبراز شهادة تلقي اللقاح التي تحمل كود 



البيانات التي أدليت بها تطابق الواقع. أنا على علم بأن اإلدالء ببيانات خاطئة سيجعل لمستشفى توبنجن الجامعي سبيالً التخاذ 
إجراءات قضائية مدنية وجنائية ضدي. يحتفظ المستشفى بالحق في إصدار حظر دخول في إطار حق المسكن.

مالحظات موظف مراقبة الدخول:

ختم موظف مراقبة الدخول

التوقيع التاريخ
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يجب تجديد مستند التسيير بحد أقصى بعد أسبوع.
يجب على الدوام التمتع بالقدرة على إبراز نموذج تقييم المخاطر عند الطلب، وهو غير قابل للتحويل.

نموذج تقييم المخاطر الخاص بمواعيد المتابعة في مستشفى توبنجن الجامعي

تعديالت بالصفحة رقم 1 التاريخ/الختم
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