
A partir de  12/06/21 
Para a proteção e bem estar dos pacientes, empregados e  

provedores do Southcoast Health, por favor adira ao seguinte:

Regulamento para Visitas

Apreciamos a sua colaboração.

DEPARTAMENTO DE EMERGÊNCIA  
As  visitas serão autorizadas à descrição do grupo de cuidado. Excepções serão feitas para  
os responsáveis legais, companhia essencial e outras circunstâncias.

HORAS DE VISITA NO HOSPITAL: 11:00 am -2:00 pm e 5:00 pm -8:00 pm 

REGULAMENTO DE VISITAS PARA OS DOENTES INTERNADOS 
• UM visitante autorizado de cada vez* 
• Máximo de três visitantes por paciente em cada dia*
Todos os visitantes terão a possibilidade de fazer um do seguinte:
 • Mostrar prova da vacina do COVID-19 ou 
 •  Providenciar um teste negativo de COVID-19 PCR, de um laboratório com não mais  

de 24 horas antes da visita 
Se o visitante está entre as idades de 5-17, dois visitantes estão autorizados para  
assegurar que o menor está acompanhado por um adulto (prova de vacina ou teste negativo 
de COVID-19 de laboratório é requerido para ambos os visitantes)

HORAS DE VISITAS PARA A MATERNIDADE: 11:00 am -2:00 pm e 5:00 pm -8:00 pm

REGULAMENTO DE VISITAS PARA A MATERNIDADE*
•  Parceiros de nascimento são encorajados a apanharem a vacina. Se não estiverem vacinados, 

terão de fazer o teste para o COVID-19 quando chegarem na unidade 
•  Visitantes com menos de 5 anos, não estão autorizados, incluindo irmãos, a visitar os  

pacientes pós-parto
•  Nenhum visitante com menos de 12 anos está autorizado na unidade pediátrica (vacinado ou 

não vacinado)

*EXCEÇÕES: 
• Pacientes no Fim de Vida e/ou em Medidas de Comforto Sómente
• Pais de pacientes infantis  e pacientes pediátricos
• Pessoa designada de suporte para pacientes incapacitados
• Permitido pelo grupo de cuidado para circunstâncias únicas  
 
Os visitantes deverão permanecer com o paciente; Após ter saído NÃO poderá reentrar;  
máximo de três visitantes diferentes por dia**
**À descrição do grupo clínico

Os Pacientes Cirúrgicos e do Centro de Cirúrgia no Mesmo Dia  
UM visitante será permitido a visitar e/ou acompanhar o paciente

Consultórios Médicos, Imagens, Radiologia, Centro de Serviços de Laboratório ao Paciente   
UM visitante será permitido a visitar e/ou acompanhar o paciente

Visitantes com tosse, falta de ar, temperatura acima de 100 graus ou outros sintomas 
consistentes com COVID-19 NÃO serão permitidos
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