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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 nossas normas para visitantes a fim de 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 e avaliação de sintomas relacionados ao 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): Pacientes sem COVID, sem suspeita diagnóstica ou sob monitoramento terão 

permissão para receber um visitante por vez nos campos do Memorial ou da Universidade. Pacientes em fim de 
vida sem o COVID,  sem suspeita diagnóstica de COVID ou que estão sob monitoramento podem receber dois 

visitantes. Proibido visitantes para pacientes que são positivos para o COVID ou com  suspeita de COVID. 

Pacientes positivos para o COVID no final da vida podem receber dois visitantes por 30 minutos em uma única 
visita. Visitantes e funcionários devem seguir os procedimentos dos cuidados de final de vida. 

 

Departamento de Emergência (Emergency Department): Serão permitidas visitas limitadas no Departamento 

de Emergência devido ao distanciamento social. Os visitantes devem ter mais de 18 anos de idade. Pacientes com 
COVID não poderão receber visitas por agora. As visitas em fim de vida para pacientes com COVID serão 

limitadas a 30 minutos e no máximo dois visitantes em uma única visita. Os visitantes devem seguir as diretrizes 

de visita ao final da vida de pacientes com COVID.  
 

Visitantes adultos não podem aguardar na sala de espera e serão solicitados a aguardar no carro ou em um local 

fora do hospital.  
Visitantes adultos serão avisados por telefone quando poderão entrar no pronto-socorro para estar com seu ente 

querido. Nenhum visitante poderá entrar na sala de espera respiratória. O visitante será solicitado a aguardar na 

área de espera principal ou será orientado a voltar para casa e aguardar uma atualização. Se o paciente for 

internado no andar de internação, um visitante poderá acompanhá-lo à unidade de internação.  
 

Departamento de Emergência Pediátrica (Emergency Department Pediatrics): Apenas um dos pais do 

paciente poderá aguardar na sala de espera. Uma vez colocados em um leito, ambos os pais podem estar 
presentes. Os pais de pacientes menores de 18 anos que apresentarem sinais de suspeita de COVID podem 

permanecer com o paciente e o leito será colocado sob precauções de pacientes sob suspeita de COVID. Irmãos 

de pacientes menores de 18 anos não são permitidos no hospital.  
 

Ambulatório (Ambulatory): Visitas de pacientes serão limitadas devido ao distanciamento social.  

 

Maternidade (Maternity Center): Todos os pacientes que se apresentarem para a admissão ao trabalho de parto 
e parto poderão ter um acompanhante assintomático e um visitante assintomático com mais de 18 anos. Um 

acompanhante pode ficar durante a hospitalização.  
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Emergência pediátrica, UTIN, 5East e UTIP ( ED Pediatrics, ICU, 5East and NICU): São permitidos dois 
pais / responsáveis no leito de pacientes neonatais e pediátricos no Centro Médico. Um adulto responsável com 

mais de 18 anos pode ser designado para permanecer com o paciente quando um pai ou responsável não 

puder ficar ou quando houver a necessidade de um acompanhante. O número máximo no leito é de duas 

pessoas. Todas as exceções devem ser autorizadas pelo gerente ou supervisor. Não serão permitidas 

visitas de filhos/irmãos menores de 18 anos no Centro Médico. TODOS os pacientes e acompanhantes 

serão examinados na chegada ao Campus Universitário, na entrada Remillard, na área de triagem do 

Pronto Socorro Pediátrico ou unidade de internação pediátrica e na Principal Entrada leste do Memorial 

Campus. 

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

 


