7 de Setembro de 2021
Às famílias dos pacientes internados no Hasbro Children’s Hospital:
Tendo em vista as taxas de COVID-19 na comunidade, que mudam a cada dia, estamos trabalhando arduamente para atualizar as
diretrizes de visitação em nosso hospital. Isto significa que implementaremos as seguintes mudanças temporárias à nossa política de
visitação em nossa unidade médica de internação:
•

•
•

Permite-se um total de dois cuidadores designados durante toda a hospitalização do paciente. Permite-se duas outras
pessoas, identificadas como apoios, o que representa um total de quatro pessoas (dois cuidadores e dois apoios) por
criança, sendo que permite-se, no máximo, duas pessoas junto ao leito do paciente em qualquer momento, no horário
entre 8 e 18 horas.
Os cuidadores e apoios identificados devem obrigatoriamente ter 18 anos ou mais.
Somente uma pessoa (um cuidador ou apoio identificado) poderá permanecer junto ao leito da criança durante a noite
(de 18 às 8 horas).
***IMPORTANTE ***

** Todas as pessoas que entrarem no hospital terão que usar cobertura facial (máscara) especialmente enquanto
estiverem a comunicar-se com qualquer empregado do hospital**
•
•

•

•
•

Favor lavar ou higienizar as mãos antes de entrar no hospital, antes/depois de comer, depois de usar o banheiro designado
a você e também quando sair ou entrar no quarto do paciente.
Será pedido que sejam identificados SOMENTE 2 cuidadores do paciente e duas pessoas de apoio adicionais, quando a
criança for admitida ao hospital. Nenhum outro visitante poderá ser identificado ou será permitido durante toda a duração
da hospitalização do paciente.
Cada cuidador identificado do paciente receberá uma pulseira azul e um crachá azul de Cuidador do paciente. A pulseira e o
crachá devem ser usados durante todo o tempo de permanência no hospital. Serão fornecidos ao paciente SOMENTE dois
crachás vermelhos de visitante. Os crachás vermelhos serão entregues à pessoa de apoio identificada pelo cuidador do
paciente, antes que a pessoa receba permissão para entrar na unidade.
Todos os cuidadores de pacientes devem mostrar sua pulseira azul e seu crachá azul na entrada do hospital e submeter-se a
uma triagem. Todas as pessoas deverão portar um crachá para que recebam permissão para entrar na unidade.
Todos os acompanhantes dos pacientes terão que USAR COBERTURA FACIAL (máscara) e responder DIARIAMENTE as
perguntas sobre sintomas respiratório cada vez que entrarem no hospital. Uma nova triagem será feita todos os dias e será
fornecido um novo adesivo de comprovação.
o Se uma pessoa de apoio tiver febre, tosse, dor de garganta ou sintomas respiratórios, não receberá permissão para
entrar no hospital.
**Observe que essas políticas podem ser alteradas de acordo com a evolução da situação do coronavírus. **

Gostaríamos de reconhecer o compromisso de todos com a segurança e a contribuição de todos para manter sua criança e o Hasbro
seguros. Compreendemos as dificuldades que estas restrições possam representar para nossos pacientes e suas famílias, e nos
desculpamos por elas, entretanto, saibam, por favor, que estamos agindo no melhor interesse de nossa comunidade.
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