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ENGLISH	 PORTUGUESE	
July	31,	2020	 31	de	julho	de	2020	

To	our	Hasbro	Children’s	Hospital	patients	and	families:	 Aos	pacientes	e	famílias	do	Hasbro	Children’s	Hospital:	

In	 light	 of	 the	 Coronavirus	 outbreak,	we	 are	working	
hard	 to	 protect	 patients	 and	 their	 loved	 ones	 by	
reducing	the	number	of	people	in	all	patient	care	areas.	
This	 means	 the	 following	 temporary	 changes	 to	 our	
visitation	policy:	

Em	vista	do	surto	de	Coronavírus,	estamos	trabalhando	
arduamente	 para	 proteger	 nossos	 pacientes	 e	 seus	
entes	 queridos	 por	 meio	 da	 redução	 do	 número	 de	
pessoas	 em	 todas	 as	 áreas	 de	 atendimento	 de	
pacientes.	 Isto	 significa	 que	 implementaremos	 as	
seguintes	 mudanças	 temporárias	 à	 nossa	 política	 de	
visitação:	

• Everyone	 must	 perform	 hand	 hygiene	 upon
entering	 and	 leaving	 the	 hospital,	 as	 well	 as	 the
patient’s	room

• Todas	as	pessoas	devem	realizar	a	higienização	das
mãos	 ao	 entrar	 e	 sair	 do	 hospital	 e	 também	 do
quarto	do	paciente

• All	family	members	are	asked	to	wear	a	mask	upon
entering	the	hospital.

• Todos	 os	 familiares	 dos	 pacientes	 devem	 usar
máscara	ao	entrarem	no	hospital.

o Masks,	 both	 parent	 and	 child	 (when	possible)
are	 to	 be	 worn	 whenever	 any	 hospital	 staff
member	enters	the	patient’s	room	(Masks	may	
be	removed	when	alone	in	the	child’s	room)	

o Pais	 e	 filhos	 (quando	 possível)	 devem	 usar
máscaras	 sempre	 que	 algum	 funcionário	 do
hospital	 entrar	 no	 quarto	 do	 paciente	 (As	
máscaras	podem	ser	removidas	quando	os	pais	
estiverem	sozinhos	com	a	criança	no	quarto)	

• Patients	are	limited	to	a	total	of	2	identified	patient
caregivers	(PCG)	 (legal	guardian/	medical	decision
maker)	between	the	hours	of	8	am	and	7	pm;	they
will	be	the	only	people	allowed	at	the	bedside	for
the	entire	hospital	stay.

• Fica	 estabelecido	 um	 limite	 de	 2	 cuidadores	 do
paciente	 (PCG,	 patient	 caregivers)	 identificados
(responsável	 legal/tomador	 de	 decisões	 médicas)
entre	o	horário	de	8	e	19	horas;	eles	serão	as	únicas
pessoas	com	permissão	de	permanecer	no	quarto
do	paciente	durante	toda	a	estadia	no	hospital.

• Only	 one	 of	 the	 identified	 PCG’s	 will	 be	 able	 to
remain	 with	 the	 child	 at	 the	 bedside	 overnight
(7pm-8am).

• Somente	um	dos	PCGs	poderá	permanecer	com	a
criança	no	quarto	durante	a	noite	(19	às	8	horas).

***IMPORTANT	***	 ***IMPORTANTE	***	

What	does	this	mean	for	families?	 O	que	isto	significa	para	as	famílias?	
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• You	will	be	asked	to	identify	ONLY	2	Patient	
caregivers	at	time	of	admission	to	the	hospital.	

• Será	pedido	que	sejam	identificados	SOMENTE	2	
cuidadores	do	paciente	quando	a	criança	for	
admitida	ao	hospital.	

No	other	visitors	will	be	identified	or	permitted	
during	the	entire	duration	of	the	patients	stay.	

Nenhum	outro	visitante	poderá	ser	identificado	ou	
será	permitido	durante	toda	a	duração	da	
hospitalização	do	paciente.	

• Each	 identified	 patient	 caregiver	 will	 receive	 one	
blue	wrist	band	and	one	Blue	Family	badge.	Both	
are	to	be	worn	at	all	times	while	in	the	hospital.		

• Cada	 cuidador	 identificado	 do	 paciente	 receberá	
uma	 pulseira	 azul	 e	 um	 crachá	 de	 Família	 Azul.	
Ambos	 devem	 sempre	 ser	 usados	 qunado	 no	
hospital.		

• All	patient	caregivers	will	 show	their	bracelet	and	
Blue	Family	Badge	at	the	main	entrance.			

• Todos	os	 cuidadores	de	pacientes	devem	mostrar	
sua	pulseira	e	seu	crachá	de	Família	Azul	na	entrada	
principal.			

• All	 patient	 caregivers	 must	 be	 screened	 for	
respiratory	 symptoms	 on	 every	 entry	 into	 the	
hospital	upon	check-in	on	the	patient’s	unit.		A	new	
screening	and	sticker	will	be	provided	daily.	

• Todos	 os	 cuidadores	 de	 pacientes	 devem	
submeter-se	 a	 uma	 triagem	 de	 sintomas	
respiratórios	 todas	 as	 vezes	 que	 chegarem	 ao	
hospital,	ao	entrarem	na	unidade	do	paciente.		Uma	
nova	 triagem	 será	 feita	 todos	 os	 dias	 e	 será	
fornecido	um	adesivo	de	comprovação.	

• If	a	caregiver	has	a	fever,	cough,	sore	throat	or	signs	
of	respiratory	symptoms,	they	will	not	be	allowed	
to	enter	the	patients	room.	

• Se	um	cuidador	tiver	febre,	tosse,	dor	de	garganta	
ou	 sinais	 de	 sintomas	 respiratórios,	 não	 terá	
permissão	para	entrar	no	quarto	do	paciente.	

	 	

**Please	note	policies	may	change	as	the	coronavirus	
situation	evolves.	**	

**Observe	 que	 essas	 políticas	 podem	 mudar	 de	
acordo	com	a	evolução	da	situação	do	coronavírus.	**	

	 	

We	 understand	 and	 apologize	 for	 the	 difficulty	 these	
restrictions	may	 impose	on	our	patients	and	 families,	
but	please	know	that	we	are	acting	in	the	best	interest	
of	our	patients,	families	and	community.	

Compreendemos	os	inconvenientes	e	nos	desculpamos	
pelas	 dificuldades	 que	 estas	 restrições	 possam	
representar	 para	 os	 pais	 e	 para	 as	 famílias,	mas,	 por	
favor,	saibam	que	estamos	agindo	no	melhor	interesse	
de	nossos	pacientes,	suas	famílias	e	nossa	comunidade.	

Sincerely,	 Atenciosamente,	
/Signature/	
Phyllis	Dennery,	MD	
Pediatrician-in	Chief	

/Assinatura/	
Phyllis	Dennery,	MD	
Médico	Chefe	da	Pediatria	

/Signature/	
Francois	Luks,	MD	
Pediatric	Surgeon-in-Chief	

/Assinatura/	
Francois	Luks,	MD	
Médico	Chefe	da	Cirurgia	Pediátrica	
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/Signature/	
Tracey	Wallace,	MBA	
Vice	President	of	
Pediatric	Services	

/Assinatura/	
Tracey	Wallace,	MBA	
Vice-presidente	de	
Serviços	Pediátricos	

	
	

	


