Vietnamese
Chính sách đối với Khách đến thăm tại Bệnh viện của MaineHealth – Có hiệu lực
từ ngày 20 tháng 7 năm 2020
KHÁCH ĐẾN THĂM/NGƯỜI ĐI CÙNG không được phép ở trong khuôn viên bệnh
viện, ngoại trừ những khu vực sau:
Khu vực Bệnh nhân Nội trú tại Bệnh viện:
Khoa nhi (hai bố mẹ/người giám hộ được cho phép có mặt tại mọi khu vực)
Khoa sản (một người – vợ/chồng hoặc huấn luyện viên – trong khu vực chuyển
dạ và sinh nở)
• Chăm sóc Bệnh Nguy kịch (hai khách ghé thăm mỗi ngày) – thời gian đến thăm
được quản lý bởi nhóm chăm sóc
• Tất cả các khu vực bệnh nhân nội trú khác (một khách ghé thăm mỗi ngày) –
thời gian đến thăm được quản lý bởi nhóm chăm sóc
• Hấp hối – tất cả các khu vực (tối đa bốn người có thể đến thăm bệnh nhân có
khả năng qua đời trong vòng 24 giờ (tất cả các khu vực) – thời gian đến thăm
được quản lý bởi nhóm chăm sóc. Sự cho phép này không kéo dài quá một
ngày
•
•

Bệnh nhân Xuất viện: Bệnh nhân sẽ được đưa đến một lối vào thích hợp để đón về.
Phẫu thuật cho Bệnh nhân Ngoại trú và Khu vực Làm Thủ thuật: Một người được
phép ở trong khu vực chờ, với điều kiện không gian khu vực chờ đủ để đáp ứng yêu
cầu tuân thủ hướng dẫn về giãn cách xã hội.
Phòng Cấp cứu: Một người được phép ở trong khu vực chờ đi cùng bệnh nhân, với
điều kiện không gian đủ để đáp ứng yêu cầu tuân thủ hướng dẫn về giãn cách xã hội.
Khu vực Cứu thương/Chẩn đoán: Bệnh nhân được khuyến khích đến một mình hoặc
sắp xếp để đưa tới và đón, trừ khi họ cần hỗ trợ đặc biệt.
Bệnh nhân cần Hỗ trợ Đặc biệt: Nếu không được đề cập trong các trường hợp ngoại
lệ trước đó, một bệnh nhân cần giúp đỡ, chẳng hạn như di chuyển hoặc trao đổi với
nhóm chăm sóc về chăm sóc của họ, có thể được hộ tống bởi một người lớn để cung
cấp hỗ trợ hoặc trợ giúp cần thiết. Việc có cần thiết phải hỗ trợ hay không sẽ do các
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc quyết định.
Tất cả khách đến thăm/người đi cùng đều phải sàng lọc. Khách đến thăm/người
đi cùng có triệu chứng về hô hấp sẽ KHÔNG được phép vào các cơ sở bệnh viện
MaineHealth. Khách đến thăm/người đi cùng phải 1) vệ sinh tay trước khi vào và
ra khỏi phòng/khu vực chăm sóc bệnh nhân; 2) luôn đeo khẩu trang khi ở trong
cơ sở; và 3) tránh đi đến bất kỳ địa điểm nào trong cơ sở không phải là phòng
của bệnh nhân họ đang đến thăm.
Những hạn chế này là để bảo vệ bệnh nhân, nhân viên, khách đến thăm và cộng đồng,
và phù hợp với hướng dẫn từ các cơ quan chính phủ; đồng thời được áp dụng cho mục

Vietnamese
đích làm giảm khả năng lan truyền vi-rút COVID-19. Những hạn chế này được áp đặt
theo lệnh của Chủ tịch Bệnh viện và Giám đốc Y tế.

