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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. 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, aktivitete udhëtimi të afërta dhe ekspozim i afërt ndaj 
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: Asnjë vizitor nuk do të lejohet të vizitojë pacientët e shtruar në kampuset e Memorial ose të 
Universitetit. Ju kërkojmë ndjesë për shqetësimin dhe parehatinë që kjo mund të shkaktojë, por ky vendim është 
marrë për të mbajtur ju dhe kujdesdhënësit tanë të sigurt nga përhapja e COVID-19. Ne kërkojmë që të caktoni 
një person të komunikojë me ekipin e kujdesit gjatë shtrimit në spital. Ne ju inkurajojmë të përdorni telefonin tuaj 
ose teknologji tjetër për t'ju ndihmuar të mbani lidhje me të dashurit tuaj. Nëse keni nevojë për ndihmë për të 
siguruar një pajisje, ne ju kërkojmë që të drejtoheni te ekipi juaj i kujdesit. 

Departamenti i Urgjencës: Asnjë vizitor nuk do të lejohet të hyjë në dhomën Respiratore të pritjes ose në zonën 
e trajtimit të Departamentit të Urgjencës.  

Klinika Ambulatore: Asnjë vizitorë nuk do të lejohet të shoqërojë pacientët. 

Qendra e Maternitetit: Një person për mbështetje lejohet të qëndrojë gjatë shtrimit në spital përveç rasteve kur 
pacienti është pozitiv për COVID-19. 
 
 
Njësia Neonatale e Kujdesit Intensiv (NICU): Vizitorët do të kufizohen vetëm në prindër ose kujdestarë legal. 
Vetëm një vizitor në një kohë, për maksimum dy orë, do të lejohet. 
 
Qendra Mjekësore e Fëmijëve, Njësia Pediatrike e Kujdesit Akut Kirurgjikal (SACU) / Njësia Pediatrike e 
Kujdesit Post Anestesisë (PACU): Vizitorët do të jenë të kufizuar në një prind, kujdestar legal ose një 
zëvendësues. Në këtë kohë, nuk lejohet asnjë motër/vëlla. 
 
Psikiatria: Asnjë vizitor për pacientët e shtruar nuk do të lejohet të vizitojë.  
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