3 de janeiro de 2022
Às famílias dos pacientes internados no Hasbro Children’s Hospital:
Considerando o crescente aumento dos casos de COVID e a fim de assegurar a segurança de nossos pacientes, nossas
famílias e nossos funcionários, a Lifespan está revisando sua política de visitação. Estamos exigindo que os visitante do
apresentem comprovação de vacinação contra COVID-19 ou o resultado negativo de um teste de COVID (PCR)
administrado nas 48 horas anteriores à sua entrada nas instalações da Lifespan.
*** Como sempre, no Hasbro Children’s Hospital, os cuidadores dos pacientes (PCGs; pais, responsáveis, tomadores de
decisões médica) são considerados integrantes da equipe de atendimento e NÃO SÃO CONSIDERADOS visitantes. ***
Política de Visitação da Hasbro:
• Um total de (2) cuidadores do paciente (PCGs) serão identificados na admissão do paciente e terão permissão
para ficar com o paciente durante toda sua hospitalização.
o Os PCGs identificados deverão ter 18 anos ou mais e serão as únicas pessoas com permissão para
permanecer junto ao leito do paciente durante toda a estadia do paciente no hospital.
• Apenas um PCG terá permissão de permanecer junto ao leito da criança durante o horário noturno (de 6 da
tarde às 8 da manhã).
• Áreas pré e pós-operatórias: Um total de 2 PCGs (obrigatoriamente com 18 anos ou mais) terão permissão
para ficar com a criança. Somente um PCG de cada vez terá permissão de ficar com a criança na área préoperatória e na sala de recuperação (Post-anesthesia Care Unit, PACU - Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos).
Os 2 PCGs poderão permanecer juntos na sala de espera.
*Note que não são permitidos irmãos ou irmãs com menos de 18 anos.
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*** IMPORTANTE ***
**TODAS AS PESSOAS que entram no hospital devem obrigatoriamente
usar máscara**
Lave ou higienize as mãos antes de entrar no hospital, antes/depois de comer, usar o banheiro
designado a você, e também quando sair ou entrar no quarto da criança.
Você deverá identificar SOMENTE 2 cuidadores do paciente (pai, mãe, responsável ou tomador de decisões
médicas) no momento da admissão ao hospital. Nenhum outro visitante poderá ser identificado ou será
permitido durante toda a duração da hospitalização do paciente.
Cada PCG identificado receberá uma pulseira identificadora azul e um crachá azul de PCG. Os dois cuidadores
devem usar máscara durante todo o tempo de permanência no hospital.
Todos os PCGs devem mostrar sua pulseira azul e o crachá azul de PCG na entrada do Hospital e
submeterem-se à triagem.
Todos os cuidadores do paciente devem USAR MÁSCARA e submeterem-se a uma triagem DIÁRIA de sintomas
respiratórios todas as vezes que entrarem no hospital. Uma nova triagem será feita todos os dias e será
fornecido um novo adesivo de comprovação.
**Observe que essas políticas podem mudar de acordo com a evolução da
situação. **

Gostaríamos de reconhecer o compromisso de todos com a segurança e a contribuição de todos para manter sua
criança e o Hasbro Children’s Hospital seguros. Compreendemos e nos desculpamos pelas dificuldades que essas
restrições possam acarretar para nossos pacientes e suas famílias. Por favor, lembrem-se de que estamos agindo no
melhor interesse de nossa comunidade.

