Orientações para a família de pacientes sobre as precauções modificadas
ontra o contato por gotículas
Você é parte integrante da equipe de cuidados de saúde da sua criança e precisamos de sua ajuda para evitar a
disseminação da COVID-19 e de outros germes. Todos nós temos de trabalhar juntos para manter as crianças,
suas famílias e nossos funcionários em segurança.
Por favor, tome as medidas a seguir para proteger você e as pessoas que você ama:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Depois de submeterem-se à triagem de sintomas respiratórios na chegada ao hospital, todos os
Cuidadores de Pacientes (PCG) deverão OBRIGATORIAMENTE usar máscara.
o As máscaras poderão ser retiradas somente quando estiverem sozinhos no quarto da criança.
o O cuidador e a criança (quando possível) deverão colocar a máscara sempre que qualquer
integrante da equipe do hospital entrar no quarto do paciente.
Além da máscara, batas e luvas também serão oferecidas aos pais ou cuidadores (PCGs) do paciente
para uso enquanto estiverem no quarto com a criança.
Você DEVE OBRIGATORIAMENTE limitar a sua movimentação por nossas instalações, permanecendo no
quarto da criança e saindo apenas quando estiver indo para casa. (Você não deve acessar nenhuma
outra área do hospital).
Há um banheiro designado a você em cada unidade.
Uma refeição para os pais pode ser pedida, a um preço módico, e será entregue no quarto da criança.
Lave ou higienize as mãos antes e depois de comer, depois de usar o banheiro designado a você, e
também quando sair ou entrar no quarto da criança.
Fique à vontade para pedir a qualquer pessoa da equipe de cuidados de saúde que lave as mãos
novamente, se não tiver certeza de que a pessoa lavou ou higienizou as mãos ao entrar no quarto.
Fique em casa se estiver apresentando algum sintoma de doença (febre, tosse, corrimento nasal, falta
de ar).
Cubra sua boca e nariz ao tossir ou espirrar. A melhor maneira de cobrir sua boca e nariz é tossir ou
espirrar na parte de dentro de seu cotovelo.
Se usar um lenço de papel, jogue o lenço fora imediatamente e lave as mãos. Evite tocar nos olhos, nariz
e boca, se não tiver lavado as mãos.

Compreendemos que as informações sobre sua criança e sua família são de natureza pessoal e sigilosa. O
Hasbro Children’s Hospital tem o compromisso de proteger a privacidade dessas informações, e também de
proteger os direitos de nossos pacientes e suas famílias.
Permaneçam seguros e saudáveis.
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