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Anúncio de serviço público – COVID-19 

 

Southcoast Health está tratando todos os pacientes. Estamos abertos e aqui para si. Estamos 

respondendo à pandemia do virús COVID-19 com cuidados de saúde de qualidade e 

continuaremos a fazê-lo.  

 

A nossa prioridade principal é protegê-lo. Tomamos precauções para reduzir o risco de 

transmissões do COVID-19 para manter os pacientes e funcionários em segurança. Estas 

precauções incluem: 

 

 

 Testes em todos os pacientes internados no nosso hospital para COVID-19 

 Isolando todos os pacientes que têm resultados positivos para COVID-19 

 Processo de desinfeção e limpeza entre visitas dos pacientes e cada 2 horas.  

 Expandindo as opções de telesaúde  

 

Southcoast Health está sempre aberto, e aqui para si, independentemente do nível de cuidado que 

precisa  – por favor não espere para obter tratamento. Não ignore os seus sintomas. Estamos 

aqui para:     

 

 Cuidado de emergência  

 Condições de saúde urgentes 

 Cuidado clínico de rotina 

 Gerenciamento de medicamentos 

 Cuidados cardíacos, trombose e cancro 

 

Se ainda se sentir doente, por favor chame o seu médico. Eles irão ajudar e dar as próximas 

etapas para o seu cuidado.   

 

Adicionalmente, poderá chamar: 

 A linha aberta para Rastreio do Southcoast Health Covid-19: 508-973-1919 

 O Centro Comunitário de Saúde em The New Bedford no (508) 992-6553 

 O Departamento de Massachusetts de Saúde Pública no 2-1-1 

 O Departamento de Rhode Island de Saúde Pública no  401-222-8022 

 

A luta contra o COVID-19 é um esforço total de equipe: 

  

 Lave as mãos com água e sabão por 20 segundos com tanta frequência quanto possivel ou 

use desinfetante para as mãos com pelo menos 60% de álcool. 

 Evite tocar nos seus olhos, nariz, e boca.  

 Mantenha uma distância de seis pés entre si e outros e evite grupos grandes de pessoas.  

 Use um pano tal como uma máscara médica, bandana ou lenço que cubra o seu narisz e 

boca. 
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Para preocupações relacionadas com a sua saúde e segurança, tais como uma violação das ordens 

de  distância social no seu trabalho, por favor chame para o Departamento de Saúde de New 

Bedford no 508-991-6199.  

 

 

Perguntas? Visite CDC.gov ou Southcoast.org para atualizações. Obrigado e fique bem. 

 

 


