Visitando nossas instalações
Mass General Brigham entende que visitantes e acompanhantes são partes valiosas de sua
saúde e bem-estar. A segurança de nossos pacientes, funcionários e comunidade é muito
importante para nós. Nossa política atualizada de visitantes entra em vigor em 19 de maio de
2022.
Todos os potenciais visitantes e acompanhantes (incluindo parceiros de nascimento,
pais/cuidadores de pacientes pediátricos, advogados de pacientes e acompanhantes
designados para pacientes com deficiência) devem revisar o website da unidade específica para
as últimas políticas antes de tentar visitar.
Todos os visitantes e acompanhantes devem atender aos requisitos abaixo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brigham and Women's Hospital
Massachusetts General Hospital
Brigham and Women's Faulkner Hospital
Cooley Dickinson Hospital
Martha's Vineyard Hospital
Mass Eye and Ear
McLean Hospital
Nantucket Cottage Hospital
Newton-Wellesley Hospital
Salem Hospital
Spaulding Rehabilitation Network
Wentworth-Douglass Hospital

Tipos de visitantes às instalações do Mass General Brigham
•

•

Os visitantes dos pacientes são aqueles que vêm aos locais do Mass General Brigham
para visitar ou acompanhar os pacientes. Os visitantes dos pacientes também podem
incluir acompanhantes. Acompanhantes incluem parceiros de parto, pais/cuidadores de
pacientes menores de 18 anos, advogados de pacientes e acompanhantes designados
para pacientes com deficiência.
Os visitantes essenciais são aqueles que não são funcionários do Mass General
Brigham, mas vêm às nossas instalações para prestarem funções essenciais. Por
exemplo, estes incluem EMS, aplicação da lei, fornecedores e empreiteiros (incluindo
enfermeiras de serviços particulares) e voluntários.

•

Visitantes eletivos são outros visitantes que não funcionários ou pacientes. Isso inclui
pessoas que visitam para fins educacionais, de pesquisa, administração ou outros fins,
que são hospedados por nossos funcionários.

Para visitantes internados
Os hospitais Mass General Brigham permitem dois visitantes de cada vez por paciente.
Acompanhantes são considerados adicionalmente aos visitantes de pacientes.
Em algumas circunstâncias, as instalações podem precisar restringir mais as visitas do que as
acima mencionadas.

Para visitantes ambulatoriais
Um visitante ou acompanhante é permitido em áreas ambulatoriais(áreas para pacientes que
não estão internados no hospital, por exemplo, no pronto-socorro, salas cirúrgicas ou
processuais ou clínicas).
Por favor, note que em algumas situações, podemos precisar limitar os visitantes para garantir
a segurança do paciente e da equipe.
Todos os visitantes e acompanhantes devem atender aos requisitos abaixo.

Visitantes essenciais ou eletivos
Visitantes essenciais e eletivos devem estar em dia com suas vacinas COVID-19 e influenza
para entrarem nas instalações da Mass General Brigham. Estar em dia com as vacinas COVID19 inclui o recebimento de todas as doses recomendadas na série primária e um reforço
quando elegível. No momento, não é necessário obter um segundo reforço para ser
considerado em dia. O CDC tem mais informações aqui.

Requisitos para todos os visitantes e acompanhantes
•

Todos os visitantes e acompanhantes são examinados para sintomas de possível
infecção pelo COVID-19. Estes incluem febre, tosse, falta de ar, dor de garganta,
calafrios, dores musculares ou novo início de perda de paladar ou olfato. Não são
permitidos indivíduos com qualquer sintoma. Visitantes e acompanhantes são
fortemente encorajados a usar a Ferramenta de triagem Mass General Brigham no dia
da visita. Ou eles podem completar uma triagem pessoalmente.

•

Os visitantes que tiveram recentemente o COVID-19 não podem visitar o hospital até 10
dias após o início de seus sintomas ou teste positivo. Os visitantes que estão em
quarentena por uma exposição ao COVID-19 não podem visitar no hospital até que 10

dias tenham passado de sua exposição. Isso pode ser diferente das diretrizes de
isolamento/quarentena para a comunidade.
•

Todos os visitantes e acompanhantes devem usar uma máscara emitida pelas
instalações o tempo todo enquanto estiverem em nossas unidades. Visitantes e
pacientes que optarem por usar uma máscara facial que não for emitida pela instalação
ou outra forma de controle devem usar uma máscara facial emitida pelas instalações
por cima, cobrindo o produto não emitido pelas instalações. As instalações reservam-se
o direito de exigir que visitantes ou pacientes removam qualquer forma de controle
determinada a representar um perigo para os indivíduos dentro da instalação. Todos os
visitantes e acompanhantes devem realizar a higiene das mãos na entrada da instalação.

•

Os visitantes devem esperar do lado de fora até que seja hora de sua visita.

•

Os visitantes não podem comer nos quartos de pacientes.

•

Os visitantes não serão autorizados se a visitação representar um risco significativo de
controle de infecção para os pacientes, visitantes ou funcionários.

•

Os visitantes que não puderem cumprir com as diretrizes podem ser convidados a deixar
a instalação.
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