
Informações para os visitantes do hospital 

Seguindo as diretrizes do Departamento de Saúde de Rhode Island e com o objetivo de manter nossos 
pacientes e a comunidade seguros, todas as visitas aos hospitais da Lifespan estão temporariamente 
suspensas. Favor alertar seus familiares e entes queridos desta mudança. Se houver circunstâncias especiais, 
elas podem ser discutidas com a sua equipe de cuidados.  

• Não será permitido nenhum visitante nas unidades dos hospitais da Lifespan. 
• O Hasbro Children’s Hospital permitirá o acompanhamento da criança pelo pai ou pela mãe, apenas um 

de cada vez. Favor ler estas diretrizes antes de visitar o Hasbro Children’s Hospital »  
• Os serviços de maternidade do Newport Hospital permitirão a presença de somente um parceiro no 

parto.  
• Haverá um limite de um acompanhante adulto para os pacientes que chegarem à emergência, e a 

duração da permanência deste acompanhante nas áreas para pacientes será minimizada. 

Todos os visitantes serão submetidos a uma triagem de sintomas e de possível exposição à COVD-19. As pessoas 
cuja triagem for positiva para qualquer sintoma não terão permissão para fazer visitas. É obrigatório que todos 
os visitantes usem máscara.  

As equipes de cuidados vão incentivar o uso de dispositivos como smartphones para comunicação remota com 
os pacientes e, quando disponíveis, o uso de iPads para visitas virtuais.  

As precauções simples continuam a ser a primeira linha de defesa contra os vírus respiratórios. A Lifespan 
solicita que o público continue a seguir as diretrizes habituais: 

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool gel antisséptico, se não for possível 
lavar as mãos. 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca senão tiver lavado as mãos.  
• Cobrir a boca com o braço ao tossir ou espirrar. 
• Evitar contato próximo com alguém que esteja doente. 
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies que são frequentemente tocadas (p. ex., telefones, 

maçanetas).  
• Ficar em casa se estiver doente.  

A Lifespan se compromete a continuamente monitorar e avaliar a situação, e continuará a agir no melhor 
interesse de nossos pacientes e funcionários. Agradecemos a nossos pacientes e a suas famílias pela sua 
compreensão enquanto trabalhamos para garantir um ambiente seguro para nosso pacientes e funcionários.  

Incentivamos visitas remotas 

As equipes de cuidados continuarão a incentivar o uso de dispositivos como smartphones e iPads para a 
comunicação com os pacientes em vez de visitas presenciais, sempre que possível. A Lifespan pode fornecer 
dispositivos para visitas virtuais aos pacientes que não dispuserem um dispositivo. 

(Informações sobre visitas atualizadas em 11/2/20) 

https://www.hasbrochildrenshospital.org/visitation-changes-hasbro-childrens-hospital
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