
 

2 de março de 2022 
 
 

Às famílias dos pacientes internados no Hasbro Children’s Hospital: 
 

Tendo em vista o aumento do número de casos de COVID e para garantir a segurança de nossos pacientes, familiares e 
equipe, a Lifespan está revisando nossa política de visitação. Solicitamos aos visitantes que apresentem prova de 
vacinação contra a COVID-19 ou resultados de um teste negativo para a COVID (PCR) administrado em até 48 horas 
para poder entrar nas instalações da Lifespan. 
*** Como de costume no Hasbro’s Children Hospital, os cuidadores dos pacientes (cuidadores; pais, responsáveis, 
tomadores de decisões médicas) fazem parte da equipe de saúde e NÃO são CONSIDERADOS visitantes. *** 
 
Política de visitação: 
 

• Permite-se um total de dois cuidadores designados durante toda a hospitalização do paciente. Permite-se duas 
outras pessoas, identificadas como visitantes, o que representa um total de quatro pessoas (dois cuidadores e 
dois visitantes) por criança, sendo que são permitidas, no máximo, duas pessoas junto ao leito do paciente em 
qualquer momento, no horário entre 8:00 e 17:00. *Os cuidadores e visitantes identificados devem ter 18 anos 
ou mais e serão as únicas pessoas permitidas ao lado do leito, durante toda a internação. 

• Somente uma pessoa (um cuidador ou visitante identificado) poderá permanecer junto ao leito da criança 
durante a noite (das 17:00 às 8:00). 

• Áreas pré- e pós-operatórias: permite-se que no máximo 2 cuidadores (que devem ter 18 anos ou mais) 
fiquem com a criança. Somente um cuidador de cada vez poderá ficar com a criança na área pré-operatória e 
na sala de recuperação (PACU - Post-anesthesia Care Unit, Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos). Os dois 
cuidadores podem permanecer com o paciente, juntos, na sala de espera. *Observe que não podem ser 
irmãos ou irmãs com menos de 18 anos de idade. 

 
***IMPORTANTE *** 

** TODOS que entrarem no hospital devem usar máscara ** 
• 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 preciso oficializar a identificação de SOMENTE 2 cuidadores do paciente e dois visitantes adicionais, 

quando a criança for hospitalizada. Nenhum outro visitante poderá ser identificado ou será permitido durante 
todo o período de 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 aos visitantes 
identificados pelo cuidador do paciente, antes que recebam 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 cuidadores de pacientes e visitantes devem USAR MÁSCARA e submeter-se a uma triagem de 
sintomas respiratórios DIARIAMENTE todas as vezes que chegarem no hospital. Uma nova triagem será feita 
todos os dias e será fornecido um novo adesivo de comprovação. 

o Se uma visitante não apresentar comprovação de vacinação contra a COVID-109 ou resultados 
negativos no teste de COVID (PCR) administrado em até 48 horas, 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 agradecer o comprometimento e a contribuição de todos para manter seus filhos e o Hasbro em 
segurança. Compreendemos e pedimos desculpas pelas dificuldades que estas restrições possam representar para 
nossos pacientes e respectivas famílias; no entanto, gostaríamos de enfatizar que estamos agindo no melhor interesse 
de nossa comunidade. 
 


