Portuguese
Política de Visitantes do Hospital MaineHealth - a partir de 20 de julho de 2020
VISITANTES/ACOMPANHANTES não são permitidos nos campi hospitalares,
exceto o seguinte:
Áreas de internamento hospitalar:
Pediatria (dois pais/tutores por vez em todas as áreas)
Obstetrícia (uma pessoa - cônjuge ou treinador - na área de trabalho de parto e
parto)
• Cuidados críticos (dois visitantes diários) - horários de visitas a serem geridos
pela equipa de cuidados
• Todas as outras áreas de internamento (um visitante diário) - horários de visita
a serem geridos pela equipa de cuidados
• Fim da vida - todas as áreas (até quatro pessoas podem visitar doentes com
probabilidade de falecer em 24 horas (todas as áreas)) - horários de visitas a
serem geridos pela equipa de cuidados. Esta permissão não deve estender-se
além de um dia
•
•

Altas do doente: os doentes serão levados a uma entrada apropriada para a partida.
Áreas de Procedimento e Cirurgia Ambulatorial: É permitida uma pessoa na área de
espera, desde que o espaço da área de espera seja suficiente para garantir a
conformidade com as orientações sobre distanciamento social.
Departamento de emergência: Uma pessoa pode acompanhar o doente, desde que o
espaço seja suficiente para garantir a conformidade com as orientações sobre
distanciamento social.
Áreas de Ambulatório/Diagnóstico: os doentes são incentivados a vir sozinhos ou a
organizarem a chegada e partida, a menos que precisem de assistência especial.
Doentes que necessitam de assistência especial: Se não estiver coberto pelas
exceções anteriores, um doente que precise de ajuda, como mobilidade ou
comunicação com a equipa de cuidados sobre os seus cuidados, pode ser assistido por
um acompanhante adulto para fornecer a assistência ou o suporte necessário, sendo
essa necessidade determinada pelos prestadores de cuidados.
Todos os visitantes/acompanhantes estão sujeitos a rastreio. Os
visitantes/acompanhantes com sintomas respiratórios NÃO poderão entrar nas
instalações do hospital MaineHealth. Os visitantes/acompanhantes devem 1)
realizar a higiene das mãos antes de entrar e sair do quarto/área de cuidados do
doente; 2) usar sempre uma máscara nas instalações; e 3) evitar deslocar-se a
qualquer outro local da instalação que não seja o quarto do doente que estão a
visitar.

Portuguese
Estas restrições destinam-se à proteção de doentes, funcionários, visitantes e público e
são consistentes com as orientações das autoridades governamentais e são adotadas
com o objetivo de reduzir o potencial de propagação do vírus da COVID-19. Estas
restrições são impostas por ordem do Diretor do Hospital e Diretor Médico.

