Diretrizes de Visitantes Atualizadas para as Instalações de Internação
da Rede de Reabilitação Spaulding
A partir de 14 de março de 2022
Spaulding Hospital Cambridge, Spaulding Cape Cod e Spaulding Boston, a
partir de segunda-feira, 14/03/2022, permitirão visitantes com restrições de
2 por vez, com horário limitado de visitantes das 14h às 20h. Spaulding
Nursing Center Brighton tem um conjunto diferente de regulamentos para
visitantes como um lar de idosos qualificado, que pode ser visto aqui.
Visitantes apenas para pacientes internados serão permitidos com as
seguintes restrições:
• Os visitantes só serão permitidos no local das 14h às 20h
• Limite de 2 visitantes por vez. Limite sua visita ao quarto do paciente.
• Os visitantes devem usar uma máscara facial fornecida pela Spaulding
em todos os momentos durante a duração da visita. Clique aqui para saber
como colocar, usar e tirar uma máscara.
• São permitidos visitantes para pacientes em precauções respiratórias
reforçadas (ERI). Você pode ver este vídeo instrutivo para o uso correto de
Equipamentos de Proteção Individual por visitantes de pacientes em ERI.
• Os visitantes terão acesso limitado ao quarto do paciente. Os visitantes
terão limitado a áreas públicas ou comuns, como cafeterias e lounges.
• Espera-se que os visitantes pratiquem a higiene das mãos e
distanciamento social de 6 pés.
• Os visitantes devem fazer todos os esforços para evitar as refeições dos
pacientes.
• Visitantes menores de 18 anos são permitidos. Alguns visitantes menores
de 18 anos podem não precisar de um adulto acompanhante (ou seja, um
visitante adolescente que viaja de forma independente). Quando os
visitantes menores de 18 anos requerem um adulto acompanhante, as
acomodações para permitir o acompanhante adulto como visitante
adicional ficam a critério da liderança local.
• Os visitantes devem ligar com antecedência para agendar os pacientes,
pois não serão permitidos visitantes nos quartos dos pacientes durante as
sessões de terapia ou tratamento.
• Todos os visitantes serão examinados na entrada e precisam se registrar
e atestar que não apresentam sintomas. Qualquer pessoa com qualquer
um dos seguintes sintomas não poderá visitar até que os sintomas sejam
eliminados:

o Febre ou sensação de febre
o Dor de garganta
o Nova tosse (não relacionada à condição crônica)
o Nova congestão nasal ou novo nariz escorrendo (não relacionado a
alergias sazonais)
o Dores musculares
o Nova perda de olfato ou paladar
o Falta de ar
Os médicos de Spaulding podem ter que alterar ou restringir a visitação
quando medicamente necessário. Todos os visitantes são encorajados a
entrar em contato com a instalação ou paciente antes de planejar uma
visita. No momento, isso se aplica apenas a visitantes internados. Para
visitantes que acompanham pacientes ambulatoriais, consulte os
procedimentos ambulatoriais.
Também continuaremos nosso Programa de Visitante Virtual para que
todos os pacientes e seus entes queridos se conectem ligando para 617952-6670 para agendar uma sessão.
Entendemos que estes são tempos desafiadores e devemos fazê-lo de
maneira ponderada e responsável para garantir a segurança contínua de
nossos pacientes e funcionários. Agradecemos seu apoio e cooperação
para garantir a manutenção de um ambiente saudável para todos.
Para obter as atualizações e informações mais recentes, acesse
www.spauldingrehab.org/coronavirus

