Visitar nossas instalações
A Mass General Brigham entende que visitantes e acompanhantes são partes valiosas
de sua saúde e bem-estar. A segurança de nossos pacientes, dos funcionários e da
comunidade é muito importante para nós. Atualizamos nossa política de visitantes a
partir de 6 de julho de 2021. Por favor, leia antes de chegar às nossas instalações.
Todos os potenciais visitantes e acompanhantes (incluindo acompanhantes durante a
hora do parto, pais/responsáveis de pacientes pediátricos, advogados de pacientes e
acompanhantes designadas para pacientes com deficiências) devem rever o site
específico do estabelecimento para verem as políticas mais recentes antes de tentar
visitar.
Todos os visitantes e acompanhantes devem atender aos requisitos embaixo.
•

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

Para visitantes de internados
A partir de 6 de julho, os hospitais da Mass General Brigham permitem dois
visitantes OU acompanhantes por paciente por dia. Isto significa que os pacientes
internados podem ter dois visitantes; dois acompanhantes; ou um visitante e um
acompanhante.

Em algumas circunstâncias, as instalações podem precisar restringir visitas.
Isto é para pacientes não-isolados por suspeita ou confirmação de COVID-19 nas
unidades, que atendem aos requisitos embaixo.

Para visitantes ambulatoriais
A partir de 15 de junho, um visitante ou acompanhante é permitido em áreas
ambulatoriais (áreas para pacientes que não são admitidos no hospital, por exemplo,
no pronto-socorro, salas cirúrgicas ou de procedimentos, ou clínicas).
Observe que, em algumas situações, podemos precisar limitar visitas para garantir
a segurança dos pacientes e dos funcionários.

Todos os visitantes e acompanhantes devem atender aos requisitos embaixo.

Requisitos para todos os visitantes e acompanhantes
•

Todos os visitantes e acompanhantes são examinados quanto a sintomas de possível
infecção por COVID-19 (febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, calafrios, dores
musculares ou novo surgimento de perda de paladar ou olfato). Nenhum indivíduo com
qualquer sintoma é permitido. Visitantes e acompanhantes com infecção por COVID-19
ativo não serão permitidos. Visitantes e acompanhantes no dia da consulta podem usar
a ferramenta de Pré-triagem da Mass General Brigham ou completar uma triagem
pessoalmente.

•

Todos os visitantes e acompanhantes devem usar uma máscara fornecida no
estabelecimento sempre enquanto estiverem em nossas instalações; máscaras nãohospitalares ou outros equipamentos de proteção pessoal não são permitidos. Todos
os visitantes e acompanhantes devem fazer a higiene das mãos ao entrar nas
instalações.

•

Visitantes e acompanhantes não serão permitidos se a visita apresenta um risco
significativo no controle de infecção para os pacientes, visitantes ou funcionários.
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