
 
 

Rascunho atualizado das diretrizes para visitantes do SCC 
A partir de 10 de Junho de 2020 

  
 Quando Massachusetts iniciar a próxima fase de reabertura, a Rede de Reabilitação Spaulding 
Cape Cod novas diretrizes para visitantes em vigor na quarta-feira, 10 de Junho de 2020, para 
hospitais de internação.  Como um lar de idosos qualificado tem um conjunto diferente de 
regulamentos para visitantes que pode ser visto aqui. 
  
 Visitantes somente para pacientes serão permitidos de forma limitada, com as seguintes 
restrições: 
  
 • Os visitantes só serão permitidos no local das 13:00 às 19:00 horas. 
 • Limite de 1 visitante por paciente por vez, com no máximo 2 por dia. 
 • Os visitantes devem usar a máscara provida pelo SRN e permanecer com ela durante todo o 
período da visita.  
• Os visitantes são limitados a 1 hora por visita. 
• Os visitantes serão limitados ao acesso ao quarto do paciente ou no pátio, próximo aos 
serviços médicos (não no pátio principal, perto da lanchonete), com distanciamento e sem 
acesso a áreas públicas ou comuns, como lanchonete e lounges. 
 • Os visitantes devem praticar a higiene das mãos e o distanciamento social de 1,5 metro (6 
pés). 
 • Todos os visitantes devem ter mais de 18 anos de idade. 
 • Os visitantes devem ligar com antecedência para verificarem a programação da agenda do 
dia dos pacientes, pois nenhum visitante será permitido nos quartos dos pacientes durante as 
sessões de terapia ou tratamento. 
 • Todos os visitantes serão rastreados na entrada e precisam entrar e atestar que estão livres 
de sintomas.  Qualquer pessoa com um dos seguintes sintomas não poderá visitar até que os 
sintomas sejam eliminados: 
 - Febre ou sensação de febre 
 - Dor de garganta 
 - Nova tosse (não relacionada à condição crônica) 
 - Nova congestão nasal ou novo nariz escorrendo (não relacionado a alergias sazonais) 
 - Dores musculares 
 - Nova perda de olfato ou paladar 
 - Falta de ar 
  
 Essas diretrizes são um passo inicial e os médicos do SRN podem ter que alterar ou restringir 
a visita quando clinicamente necessário.  Todos os visitantes são incentivados a entrar em 
contato com a instituição ou o paciente antes de planejar uma visita.  No momento, isso se 
aplica apenas a visitantes de pacientes.  Ainda não permitimos visitantes por outros motivos.  
Entendemos que esses são tempos difíceis e esperamos recebê-lo de volta em nossos 
hospitais.  No entanto, devemos fazê-lo de uma maneira bem calculada e responsável para 
garantir a segurança contínua de nossos pacientes e funcionários.  Agradecemos por seu apoio 
e cooperação para garantir a manutenção de um ambiente saudável para todos. 


