
                                                                                    

 
Declaração do Dr. Dani Hackner, Director Clínico do Southcoast Health   
 
No final de semana, o Departamento de Emergência do Tobey Hospital recebeu 
um paciente o qual entrou no hospital por sua livre vontade mostrando sintomas 
consistentes com o critério de testes do  COVID-19 do Departamento de Saúde 
Pública de Massachusetts (DPH) e Centro para Controlo de Doenças & Prevenção.  
 
Os provedores de saúde do Southcoast Health notificaram DPH, receberam 
orientação, e obtiveram testes incluíndo COVID-19. Porque foi determinado que a  
condição do paciente não requeria mais hospitalização, o paciente teve alta para 
auto-quarentena. O teste, processado pelo DPH, voltou com um resultado positivo. 
Um médico do Southcoast Health informou o paciente sobre o resultado. A gestão 
do caso está atualmente sendo tratada pelo DPH e o departamento de saúde pública 
local no Distrito de Plymouth. 
 
Todo o pessoal do Tobey Hospital que esteve em contato com o paciente já foi 
contatado pelo pessoal de prevenção de infeções do Southcoast Health e líderes 
administrativos. Membros do pessoal envolvidos com o cuidado do paciente estão 
a participar numa revisão ativa da visita do paciente, e estamos a seguir todos os 
procedimentos  estabelecidos para garantir a sua saúde e bem estar.  
 
O Southcoast Health está grato ao paciente por nos confiar o seu cuidado; grato aos 
provedores  do Tobey Hospital, enfermeiros e pessoal clínico pelo seu 
professionalismo constante e competência; gratos aos oficiais de saúde pública 
pela sua capacidade de resposta. Continuaremos a trabalhar em conjunto com todos 
aqueles envolvidos para garantir prevenção e proteção à comunidade que servimos  
– incluíndo os nossos mais de 7,500 empregados. Fique informado, seja esperto e 
esteja seguro. Por favor visite Southcoast.org para atualizações.  
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