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Caros pacientes e familiares: 

 
Queremos agradecer por nos permitir cuidar de você ou de seu ente querido. Devido à situação em andamento e 

em rápida mudança, relacionada ao COVID-19, e em resposta às novas restrições do Departamento de Saúde 

Pública de Massachusetts, alteramos nossa política de visitantes para promover a sua segurança e de nossos 
provedores de cuidados da saúde. 

 

Em vigor a partir de agora, e até nova ordem, implementaremos essas novas restrições aos visitantes. Sabemos 

que em todas as situações existem circunstâncias especiais, e por isso exceções serão feitas caso a caso. 
Incentivamos você e seus entes queridos a manter contato por telefone, vídeo-comunicação ou texto. E se houver 

alguma barreira, pedimos que discuta com a equipe médica. Agradecemos sua compreensão e saiba que nossa 

maior prioridade é a sua segurança.   
 

Triagem (Screening): Todos os visitantes que entrarem no hospital passarão por um processo de  triagem. Isso 

inclui: Medição de temperatura, avaliação de sintomas, viagens recentes, e exposição recente a qualquer pessoa 
com COVID-19. Se o visitante for positivo para qualquer um desses itens, ele não poderá visitá-lo. Todos os 

visitantes são obrigados a usar máscara.   

 

Paciente internado (Inpatient): Não é permitida visita a pacientes internados nos campus do  Memorial ou da 
Universidade (University). Pedimos desculpas pelo transtorno e inconveniência que isso possa causar, mas essa 

decisão foi tomada para manter você e nossos provedores de saúde protegidos contra a disseminação do COVID-

19. Pedimos que você designe uma pessoa para se comunicar com a equipe de atendimento durante a 
hospitalização. Recomendamos que você use seu telefone ou outra tecnologia para ajudar a mantê-lo(a) em 

contato com seus entes queridos. Se precisar de ajuda para obter um aparelho, entre em contato com sua equipe de 

atendimento.  

 
Departamento de Emergência (Emergency Department): Nenhum visitante poderá entrar na sala de espera 

respiratória ou na área de tratamento do Departamento de Emergência. 

 
Clínica Ambulatorial (Outpatient Clinic): Nenhum visitante poderá acompanhar o paciente a uma consulta 

ambulatorial. 

 

Maternidade (Maternity Center): Somente um acompanhante poderá ficar com o paciente durante a 

hospitalização.  

 

UTIN (NICU): Somente visitas de pais ou responsáveis legais. Uma visita por vez, por no máximo duas horas.  
  

Centro Médico Infantil (Children’s Medical Center), SACU / PACU Pediátrica. É permitida a visita de 

apenas um dos pais, responsável legal ou “gestação por outrem”. No momento não são permitidas visitas de 
irmãos. 

  

Psiquiatria (Psychiatry): Não são permitidas visitas a pacientes internados.  
 

Final da vida (pacientes positivos para o COVID-19): São permitidos dois visitantes no quarto do paciente por 

uma janela de tempo de 15 à 30 minutos 

 
Final da vida (pacientes não positivos para o COVID-19): São permitidos dois visitantes no quarto do paciente  

por uma janela de tempo de duas horas, e no máximo quatro visitantes por dia.  


