
 

  

VIETNAMESE - Coming to UMass Memorial? Here’s How We Keep You Safe - 5/15/20    

Sắp đến điều trị tại bệnh viện UMass Memorial? Đây là cách chúng tôi giữ 
an toàn cho quý vị. 
 

Quý vị có thể cảm thấy sợ vì sắp sửa có buổi hẹn khám với bác sỹ hay tại bệnh viện. Xin quý vị vui lòng hiểu cho 
rằng trong khi chúng tôi đang điều trị vô cùng hiệu quả bệnh nhân COVID-19 , chúng tôi cũng đã luôn áp dụng 
các biện pháp giữ an toàn nghiêm ngặt tại bệnh viện cho bệnh nhân không nhiễm bệnh COVID-19 . 
 

Xin quý vị đừng để chậm trễ việc đến khám bệnh! Nếu quý vị bị đau đớn, bị chấn thương hoặc cảm thấy sức 
khoẻ mình có vấn đề, xin hãy gọi điện thoại cho bác sỹ của mình, hoặc chạy đến phòng cấp cứu hay phòng khám 
khẩn cấp tại địa phương. Không đi khám bệnh đúng lúc sẽ làm gia tăng triệu chứng hay bệnh trở nặng. 
 

Chúng tôi đã đang đưa vào sử dụng các qui trình giúp giữ an toàn cho các bệnh nhân và người chăm sóc. Bệnh 
viện và các khu khám bệnh ngoại trú là những nơi an toàn để đến thăm khám. 
 

Việc giữ an toàn cho quý vị phụ thuộc vào 
tất cả chúng ta  

• Quý vị có thể để ý thấy rằng bệnh viện có ít ngõ 
vào hơn, điều này cho phép chúng tôi sàng lọc 
tất cả mọi bệnh nhân và khách thăm đến bệnh 
viện. 

• Nước rửa tay tiệt khuẩn sẵn có ở khắp bệnh viện. 

• Mọi người có mặt tại bệnh viện đều mang khẩu 
trang. 

• Việc  bố trí phòng chờ và qui trình đăng ký vào 
khám đã được  thay đổi để duy trì khoảng cách 
an toàn giữa các bệnh nhân và nhân viên  

• Chúng tôi thay đổi luồng lưu thông và sử dụng 
cách đánh dấu tương tự như tại các cửa hàng 
bán thực phẩm.   

• Thang máy có thể được sử dụng cho mọi bệnh 
nhân theo đúng hướng dẫn dãn cách xã hội (tối 
đa ô người trong mỗi thang máy). 

• Để khuyến khích các qui trình không đụng chạm, 
việc chấp thuận thủ thuật bằng lệnh miệng; đăng 
ký khám bệnh trước khi đến bệnh viện cũng là một lựa chọn trong nhiều trường hợp ; và việc đồng chi 
trả được thực hiện qua điện thoại khi thuận tiện. Yêu cầu bác sỹ ghi toa thêm, lấy hẹn và thanh toán hoá 
đơn qua mạng sử dụng myChart, cổng thông tin dành cho bệnh nhân. 

• Các bệnh nhân xét nghiệm COVID dương tính không phải đến khám trực tiếp khi không cần thiết. Chúng 
tôi đã tiến hành việc đặt các khoảng cách và cách khoảng các qui trình làm việc để bảo vệ toàn thể bệnh 
nhân và nhân viên trong thời gian các bệnh nhân dương tín có mặt tại khoa phòng.  

• Các qui trình thanh tiệt trùng cũng đã được tăng cường trong suốt thời gian đại dịch để đoan chắc các 
khu vực công cộng và các bề mặt nhiều đụng chạm được làm sạch thường xuyên hơn.  

 

Chúng tôi vẫn đang điều trị các bệnh khẩn cấp và trầm trọng không liên quan đến nhiễm COVID  và vẫn tiếp tục 
điều trị các bệnh này ngay từ khi đại dịch bắt đầu. Các bệnh này bao gồm chấn thương, ghép gan, điều trị ung 
thư, và hàng ngàn trường hợp khám khẩn cấp ngoại trú. Xin cảm ơn quý vị đã tín nhiệm để chúng tôi chăm sóc 
sức khoẻ cho quý vị. 

Xin hãy gọi 855-UMASS-MD (855-862-

7763). 

Xin hãy gọi cho văn phòng bác sỹ gia 

đình. 

Xin vào thăm trang Lấy hẹn khám 

bệnh. 

Khám qua mạng cũng sẵn có cho toàn 

bộ bệnh nhân ngoại trú của UMass 

Memorial.  Quý vị và bác sỹ của mình 

sẽ xác định kiểu hẹn nào là tốt nhất 

cho quý vị 

Chúng tôi có mặt tại đây -để chăm 
sóc cho QUÝ VỊ! 

https://www.umassmemorialhealthcare.org/patients-visitors/mychart-patient-website
https://www.umassmemorialhealthcare.org/patients-visitors/mychart-patient-website

