Hướng Dẫn cho Khách Viếng Thăm Ở HHSI
Trong trường hợp bình thường, Harbor Health hân hoan chào đón tất cả mọi vị khách của
bệnh nhân chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng những cuộc gặp gỡ trưc tiếp mang lại sự giúp đỡ
và bảo đảm cho tất cả bệnh nhân cũng giống như cho gia đình vậy. Chúng tôi tự hào là một
tổ chức đặt trọng tâm là bệnh nhân và gia đình.
Thời gian thay đổi một cách nhanh chóng và đột ngột do vi khuẩn và trận đại dịch toàn cầu
COVID-19 là một thời kỳ khó khăn cho toàn thể chúng ta. Là một cơ sở đặt bệnh nhân là
trọng tâm, chúng tôi phải làm tất cả mọi thứ có thể được để ngăn chận sự truyền nhiễm của
căn bệnh này đồng thời bảo vệ bệnh nhân, nhân viên và khách thăm viếng. Để thực hiện
được điều này, một nguyên tắc mới được đặt ra dành cho khách viếng thăm nhằm giới hạn
nghiêm nhặt các vị khách đi vào tất cả các cơ sở săn sóc sức khoẻ của chúng tôi trong giai đoạn
đại dịch toàn cầu này. Sẽ không có bất cứ vị khách nào được phép đến thăm hoặc
đi theo bệnh nhân, ngoại trừ một số trường hợp nhất định.
Nhằm bảo vệ bệnh nhân của chúng tôi, khách thăm viếng và nhân viên, từ sự lây nhiễm của
COVID-19, chúng tôi đang chia xẻ với quý vị một qui định mới dành cho khách viếng thăm
kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2020, và tiếp tục cho đến khi có thông tin mới. Biện pháp
này áp dụng cho tất cả mọi bệnh nhân đang được điều trị ở bất cứ cơ sở nào của Harbor
Health Services. Những giới hạn và hướng dẫn này cũng giống như những phương thức
tại các bệnh viện và hệ thống săn sóc sức khoẻ trên toàn quốc, để bảo vệ chốn công cộng,
và bệnh nhân của chúng tôi cùng những người bảo dưỡng, và phòng ngừa sự lây nhiễm
của bệnh tật.
Những hướng dẫn sau đây áp dụng cho tất cả bệnh nhân trong khu vực điều dưỡng y tế ở
bất cứ phân khoa nào thuộc Harbor Health.

Đối với các cuộc khám bệnh gặp bênh nhân trực tiếp sẽ không có bất cứ vị

khách nào được phép có mặt ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, với sự chấp thuận trước
của đội ngũ từ mỗi phân khoa trực thuộc Harbor Health. Những ngoại lệ đó là:
•
•
•

Bệnh nhân khoa nhi sẽ chỉ có một người được chỉ định là bảo dưỡng đi theo đứa con
của họ hoăc các trẻ nhỏ.
Bất cứ bênh nhân thiểu trí, tàn tật hoặc chậm phát triển chỉ cho phép một người được
chỉ định là bảo dưỡng đi kèm trong suốt thời gian khám bênh.
Bệnh nhân là thai phụ trong trường hợp có nguy cơ cao dựa trên các tiêu chuẩn qui
định sẽ chỉ có một người bảo dưỡng đi cùng

Nếu khách đã được chấp thuận dựa trên các tiêu chuẩn kể trên: bất cứ vị
khách nào đạt được nhưng tiêu chuẩn ngoại lệ kể trên cũng phải tuân theo thủ tục sau đây
nhằm bảo vệ cho sự an toàn của nhân viên và các bệnh nhân khác.
•
•
•

•

Tất cả các khách thăm viếng phải đăng ký ở bàn ghi danh/ hay trạm đón chào.
Khách sẽ bị sàng lọc xem có các triệu chứng giống như bị bệnh cúm không, chẳng
hạn như sốt, ho, thở ngắt quãng, và sẽ không được ở lại nếu có triệu chứng bệnh.
Tất cả các vị khách đòi hỏi phải mang theo mặt nạ của riêng họ và đeo nó trong suốt
cuộc thăm viếng ở bất cứ/tất cả các khu vưc chăm sóc y tế. Nếu họ không có, hãy
đưa cho họ một cái.
Chúng tôi khuyến khích gia đình, bạn bè và những người thân yêu nên sử dụng các
thiết bị và ứng dụng điện tử để giữ liên lạc với bệnh nhân

Chúng tôi không thể tiên đoán được một cách chính xác sự truyền nhiễm của novel
coronavirus and COVID-19 sẽ kéo dài trong bao lâu, do đó chúng tôi chỉ còn có thể chờ đợi
và theo dõi sự tiến triển của nó trước khi có thể thay đổi luật lệ đối với khách thăm viếng.

