
Diretrizes para visitas seguras

Para preservar a segurança dos pacientes, funcionários e visitantes durante a atual 
pandemia, estabelecemos as seguintes diretrizes para os visitantes dos hospitais  
da Lifespan:
•  Os horários de visitas para o Hospital de Newport são:  
 •   Unidade Médica/Cirúrgica e CTI: de 11 às 13 horas ou de 17 às 19 horas 
 •   Unidade de Internação de Vanderbilt: de 15 às 16 horas ou de 17 às 18 horas
 •   Unidade de Saúde Comportamental: de 13 às 14 horas ou de 18 às 19 horas
•  São permitidos dois visitantes, no máximo, por paciente, por dia, durante os horários de visitas.  
•  Todos os visitantes deverão passar por uma a triagem na entrada do hospital* e será pedido         
    que façam a higienização das mãos e mantenham o distanciamento social de 6 pés (2 m).
•  É obrigatório que todos os visitantes usem uma máscara que cubra o nariz e a boca. As máscaras      
    devem ser usadas durante todo o tempo de permanência no hospital. Todos os  
    visitantes receberão uma máscara aprovada pelo hospital, essa que deve usar no lugar ou em   
    adição à sua própria máscara. 
•  Os visitantes só podem trazer alimentos e bebidas destinados ao paciente em recipientes fechados.    
    Como os visitantes devem permanecer com máscara durante a visita, não podem comer ou beber. 

Depois de entrar no hospital:
•  Serão permitidas, no máximo, quatro pessoas no elevador. Higienize as mãos depois de  
    apertar os botões do elevador. 

•  Vá direto para o quarto do paciente que irá visitar.

•  Você deve permanecer no quarto do paciente durante toda a visita ao hospital. 

•  Você pode ser solicitado a sair a qualquer momento quando  não se puderem atender as  
    diretrizes de distanciamento social no quarto do paciente, visto que algumas unidades médicas     
    possuem quartos com vários pacientes.

•  A lanchonete e a loja de presentes estão fechadas para o público no momento; você não  
    poderá ir à lanchonete ou comprar alimentos. 
•  Favor higienizar as mãos quando entrar no quarto do paciente e também quando sair, ao  
    final de sua visita.

•  Pratique o distanciamento social, mantendo pelo menos 6 pés (2 m) de distância entre você  
    e outras pessoas, incluindo os funcionários do hospital e o paciente que estiver visitando.

•  Deixe seu pertences pessoais em casa. Não coloque itens que são manuseados com frequência,    
    como seu telefone, na cama do paciente, nem os coloque nas mãos do paciente. 

Obrigado por nos ajudar a fornecer os melhores cuidados possíveis aos seus entes queridos 
durante sua hospitalização, e por manter nossa comunidade em segurança. 

*Observação: visitantes que chegam de áreas sujeitas a pedidos de quarentena do estado de  
Rhode Island não poderão entrar no hospital. Visite https://health.ri.gov/covid/travel/ para estados 
atualmente sujeitos a restrições.

Todos os visitantes devem entender que, durante a 
atual pandemia de coronavírus, estão visitando o  
hospital por seu próprio risco.


