
 

VISITOR POLICY LETTER – ALBANIAN – Last Updated 6/23/20 

 

 

Të dashur Pacientë dhe Anëtarë të Familjes: 

 
Ne duam t'ju falënderojmë që na lejoni të kujdesemi për ju ose të dashurin tuaj. Për shkak të ndryshimeve të 

vazhdueshme dhe të shpejta që po ndodhin në lidhje me situatën me COVID-19 dhe në përgjigje të kufizimeve të 

reja nga Departamenti i Shëndetit Publik në Massachusetts, ne kemi ndryshuar rregulloren tonë për vizitorët për 
t'ju mbajtur juve dhe kujdesdhënësit tanë të sigurt.  

 

Në efekt menjëherë, dhe deri në njoftimin e mëtejshëm, ne do të zbatojmë këto kufizime të reja për vizitorët në 

Fazën 2.  Ne e dimë se në çdo situatë ka rrethana të veçanta, dhe përjashtime do të bëhen bazuar në rast pas rasti. 
Ne ju inkurajojmë ju dhe të dashurit tuaj që të mbani kontakte me telefon, komunikim me video ose me tekst, dhe 

nëse ka ndonjë pengesë, ju kërkojmë që të diskutoni me ekipin tuaj të kujdesit. Faleminderit për mirëkuptimin dhe 

dijeni se përparësia jonë më e lartë është që t'ju mbajmë ju të sigurt.        
 

Kontrollim: Të gjithë vizitorët që vijnë në spital do të kalojnë nëpërmjet një proces depistimi. Ky përfshin: 

matjen e temperaturës së tyre; dhe kontroll për simptoma të COVID-19. Nëse vizitori është pozitiv për ndonjë nga 
këto, ata nuk do të lejohen të vizitojnë. Të gjithë vizitorëve u kërkohet të mbajnë një maskë. 

   
Pacientë të shtruar: Pacientët që nuk kanë COVID ose nuk janë nën investigim për COVID (PUI) apo nën 
mbikqyrje do t'ju lejohet një vizitor në një kohë në kampuset e Memorial ose Universitetit. Pacientëve që janë në 

momentet e fundit të jetës të cilët nuk janë me COVID ose nuk janë nën investigim për COVID (PUI) ose nën 

mbikëqyrje mund t’u lejohen dy vizitorë. Nuk lejohen vizitorë për pacientë që janë pozitiv për COVID ose nën 
investigim për COVID (PUI). Pacientët me COVID pozitiv që janë në momentet e fundit të jetës mund të kenë dy 

vizitorë për 30 minuta për vetëm një herë vizitë. Vizitorët dhe stafi duhet të ndjekin procedurën për momentet e 

fundit të jetës. 

Departamenti i Urgjencës: Në Departamentin e Emergjencës do të lejohet vizitim i kufizuar për shkak të 

distancës sociale. Vizitorët duhet të jenë mbi 18 vjeç. Pacientëve që janë COVID pozitivë nuk do t’u lejohen 
vizitorë në këtë kohë. Vizitat për pacientët pozitiv me COVID që janë në momentet e fundit të jetës do të 

kufizohen në 30 minuta, dy vizitorë në maksimum për vetëm një herë vizitë. Vizitorët duhet të ndjekin udhëzimet 

e vizitës për pacientët COVID-pozitiv në momentet e fundit të jetës.   

Vizitorët e rritur nuk lejohen të presin në dhomën e pritjes dhe do t'ju kërkohet të presin në makinën e tyre ose 
jashtë. Vizitorët e rritur do të marrin një telefonatë kur ata mund të shkojnë brenda në Departamentin e Urgjences 

(ED) për të qenë me të dashurin e tyre. Asnjë vizitorë nuk do të lejohet të hyjë në dhomën e pritjes së 

frymëmarrjes. Vizitorit do t'i kërkohet të presë në zonën e pritjes kryesore të spitalit ose të inkurajohet të shkojë 

në shtëpi dhe të presë për informacion. Nëse pacienti do të shtrohet në një pavion, një vizitor do të jetë në gjëndje 

ta shoqërojë pacientin në njësinë spitalore. 

 Departamenti i Emergjencës Pediatrike: Vetëm një prind lejohet me pacientin ndërsa ndodhet në dhomën e 

pritjes. Pasi të vendosen në një dhomë, të dy prindërit mund të jenë të pranishëm. Prindërit e pacientëve nën 18 

vjeç të cilët shfaqen pozitiv për COVID mund të qëndrojnë me pacientin dhe dhoma do të vendoset në masat 

paraprake të Pacient nën Investigim (PUI). Motra e vëllezer të pacientëve nën 18 vjeç nuk lejohen në spital. 

Klinika Ambulatore:  Vizitorë të kufizuar për arsye të distancimit social do të lejohen të shoqërojnë pacientët.  
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Qendra e Maternitetit:  Të gjithë pacientët që paraqiten për pranim në paralindje dhe lindje do t’u lejohet një 
person për mbështetje pa simptoma dhe një vizitor pa simptoma mbi moshën 18 vjeç. Një person për mbështetje 

lejohet të qëndrojë gjatë shtrimit në spital. 

 

Departamenti I Urgjencës Pediatrike, Njësia Neonatale e Kujdesit Intensive (NICU), 5East dhe Njësia 

Pediatrike e Kujdesit Intensiv (PICU): Dy prindër / kujdestarë lejohen krahas shtratit të pacientëve neonatal 

dhe pediatrik në Qendrën Mjekësore. Një i rritur i caktuar, i përgjegjshëm mbi moshën 18 vjeç mund të 

identifikohet të qëndroj me pacientin kur një prind ose kujdestar nuk është në gjendje të qëndrojë ose ka nevojë 
për një person mbështetës. Numri maksimal i njerëzve krahas shtratit është dy. Të gjitha përjashtimet duhet të 

sqarohen midis menaxherit ose përgjegjsit. Asnjë fëmijë/ motra, vëllezër nën moshën 18 vjeç nuk do të lejohen në 

Qendrën Mjekësore si vizitor. TE GJITHË pacientët dhe personat mbështetës kontrollohen në mbërritje në hyrjen 
Remillard të kampusit Universitar, në zonën e vlerësimit të gjëndjes së Departamentit të Urgjencës Pediatrike, ose 

në njësinë e shtrimeve pediatrike dhe në hyrjen kryesore në anën lindore (East) të kampusit të Memorial.  

 

Psikiatria: Vizitorë të kufizuar për të shtruarit në spital do të lejohen të vizitojnë 


