
2 de novembro de 2020

Aos pacientes e famílias do Hasbro Children’s Hospital:

Em vista das crescentes taxas de disseminação comunitária da COVID-19, 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:

• 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
• Há um limite total por família de 2 Cuidadores do Paciente identificados durante toda a estadia do paciente no

hospital. Somente um dos cuidadores poderá entrar no hospital de cada vez e permanecer com a criança no quarto.
o Os dois cuidadores do paciente precisarão ser identificados (responsável legal/tomador de decisões

médicas) no momento da admissão ao hospital.  Não será permitido nenhum outro visitante.
• Cada um dos cuidadores do paciente receberá uma pulseira identificadora e um “crachá azul de família” para

identificação (por família) para ser compartilhado entre os dois cuidadores.
• Todas as famílias de pacientes internados deverão fazer a “troca de cuidadores” na entrada do hospital, fora da

área designada para triagem.
• O que isso significa para as famílias?

o Os dois cuidadores do paciente precisarão combinar um horário de sua escolha para se encontrarem
na entrada que escolherem: Hasbro Emergency Room (Emergência do Hasbro), Hasbro Ground Floor
lobby (Saguão do Hasbro), RIH Adult Emergency Room (Emergência de Adultos do RIH) ou RIH Main
Entrance (Entrada Principal do RIH).

o No local da troca de cuidadores, os cuidadores identificados poderão conversar por alguns minutos,
trocar informações e entregar o “crachá azul de família” ao cuidador que ficará no hospital.

• Todos os cuidadores de pacientes deverão mostrar o “crachá azul de família” e a pulseira azul na entrada, e serão
submetidos a triagem de sintomas respiratórios cada vez que entrarem no hospital.

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

**Observe que essas políticas podem mudar 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, mas, por favor, saibam que estamos agindo no melhor interesse de nossa comunidade.

Atenciosamente,

Phyllis Dennery, MD Francois Luks, MD Tracey Wallace, MBA
Médico Chefe da Pediatria  Médico Chefe da Cirurgia Pediátrica Vice-presidente dos Serviços 

de Pediatria
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