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Quý bệnh nhân và thân nhân thân mến: 
 
Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã cho phép chúng tôi chăm sóc cho quý vị và những người thân thương của 
quý vị. Do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn tiến và thay đổi nhanh chóng, và để đáp ứng với 
các qui định hạn chế mới của Sở Y tế công cộng bang Massachusetts, chúng tôi đã thay đổi qui định thăm 
viếng tại bệnh viện để giữ an toàn cho quý vị và người chăm sóc của quý vị. 

Bắt đầu có hiệu lực ngay tức thì, và cho đến khi có thêm các thông báo mới, chúng tôi sẽ thực hiện qui định 
mới về hạn chế khách thăm viếng. Chúng tôi biết rằng mỗi gia cảnh là một tình huống đặc biệt. Do vậy, 
chúng tôi vẫn duyệt cho những ngoại lệ tùy gia cảnh từng người. Quý vị và người thân vẫn nên tiếp tục giữ 
liên lạc qua điện thoại qua màn hình video hay nhắn tin., và nếu có gì trở ngại, quý vị nên bàn bạc với đôị 
ngũ chăm sóc cho quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn sự hiểu biết của quý vị là chúng tôi luôn đặt sự an toàn của 
quý vị lên ưu tiên hàng đầu. 

Sàng lọc: Tất cả khách thăm khi đến bệnh viện sẽ trải qua qui trình sàng lọc. Qui trình này bao gồm: đo 
nhiệt độ; và sàng lọc bằng bảng câu hỏi các triệu chứng cơ năng, du lịch gần đây và gần đây phơi nhiễm 
với COVID-19. Nếu dương tính với bất kỳ phần nào trên đây, khách sẽ không được phép thăm bệnh. Tất 
cả khách thăm đều cần mang khẩu trang. 

Khu vực bệnh nội trú: Không cho phép bất kỳ khách thăm nào đến thăm bệnh nằm tại các khoa điều trị 
nội trú trong khuôn viên của Memorial hay University campuses. Chúng tôi xin lỗi cho bất kỳ sự căng thẳng 
và bất tiện do qui định này gây ra, nhưng chúng tôi đi đến quyết định này nhằm giữ an toàn cho quý vị và 
các người chăm sóc của chúng tôi không bị lây nhiễm bệnh COVID-19. Chúng tôi yêu cầu quý vị chỉ định 
một người để giao tiếp với đội ngũ chăm sóc trong suốt quá trình nhập viện. Chúng tôi khuyến khích quý 
vị dùng điện thoại hoặc các phương tiện khoa học kỹ thuật để giữ liên lạc vởi người thân nằm bệnh viện. 
Nếu quý vị cần trợ giúp để  có một thiết bị như vậy, xin hãy liên lạc với đội ngũ điều trị quý vi. 

Khoa Cấp cứu: Không có khách thăm nào được phép vào phòng chờ khám bệnh hô hấp hay khu vực điều 
trị của khoa cấp cứu. 

Bệnh ngoại trú: Không có  khách thăm đi kèm bệnh nhân.   

Trung tâm Sản khoa: Chỉ một người hỗ trợ được phép ở lại trong suốt thời gian nhập viện trừ phi bệnh 
nhân dương tính với COVID-19 .  

Đơn vị chăm sóc tích cực Trẻ  Sơ sinh (NICU): Khách thăm sẽ giới hạn cho ba mẹ  hay người giám hộ. 
Mỗi lần thăm chỉ một người và tối đa hai giờ 

Trung tâm Nhi khoa Trẻ em, hậu phẫu nhi SACU/PACU: Chỉ ba hay mẹ, một người giám hộ hay người 
mang thai hộ được phép đên thăm.  Hiện tại, anh chị em ruột không được phép thăm viếng.  

Khoa Tâm thần: Không cho phép khách thăm. 


