
 
A prioridade do Boston Medical Center é a segurança de nossos pacientes, funcionários e visitantes. Para equilibrar 
as necessidades de nossos pacientes com a garantia de que temos um hospital seguro, os visitantes serão limitados 
devido ao COVID-19. 

 
Todos os Visitantes 

 Todos os visitantes devem ter 18 anos ou mais (exceto nas situações descritas abaixo) e serão rastreados 

para sintomas de possível infecção pelo COVID-19. Visitantes que estejam doentes ou tenham qualquer 
sintoma (febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, calafrios, dores musculares ou novo aparecimento de perda 
de paladar e olfato) não podem visitar em nenhuma circunstância.

 Todos os visitantes receberão uma máscara cirúrgica à chegada e serão obrigados a usar a máscara 
continuamente até saírem do edifício, bem como praticar higiene das mãos e distanciamento social.

 Os visitantes serão instruídos a ficar no quarto do paciente durante a visita.

 Não são permitidos visitantes para pacientes com COVID-19.

 

Adultos internados e Unidades de Terapia Intensiva 

 Os pacientes COVID-negativos poderão ter um visitante por dia, entre meio-dia e 19h. Cada paciente pode ter 
mais de um visitante ao longo de sua estadia, mas não mais do que um visitante por dia.

 Os visitantes são permitidos apenas para pacientes positivos do COVID em situações de fim de vida.

 Pacientes adultos de unidades de cuidados paliativos têm permissão para receber um visitante para 

pernoite. Cada paciente pode receber mais de um visitante durante sua estada, mas não mais de um 

visitante por noite. 

 Os pacientes em fim de vida podem ter vários visitantes. Quando houver vários visitantes para um paciente, 
apenas um será permitido de cada vez – normalmente não seria por mais de 30 minutos aos pacientes com 
COVID-19 e que estejam em fim de vida serão permitidos visitantes limitados utilizando EPP apropriado 
conforme orientações da Equipe Técnica.

 Visitantes de 12 a 18 anos são permitidos com a permissão da equipe de atendimento somente nas unidades de 

terapia intensiva. 

 
Pacientes Pediátricos/NICU 

 Para pacientes pediátricos, incluindo pacientes de UTIN, são permitidas visitas dos pais ou dois 

responsáveis. A visitação é permitida 24 horas por dias, sete dias por semana. 

 
Trabalho de Parto 

 É permitida uma pessoa de apoio durante o parto e a estadia pós-parto.

 Visitantes acima de dois anos são permitidos em ambientes pós-parto, desde que cumpram as diretrizes de uso 

de máscara. 

 
Clínicas Ambulatoriais 

 É permitido um visitante por pessoa durante visitas ao Ambulatório. 
 
Departamento de Emergência 

 Pronto-Socorro Adulto: um visitante com autorização da equipe de atendimento. Os visitantes normalmente não 
têm permissão de ficar por mais de 15 minutos. 

 Pronto-Socorro Pediátrico: Dois pais/responsáveis têm permissão de ficar com a criança. 
 

Serviços Cirúrgicos 

 É permitido um visitante por pessoa para pacientes submetidos a cirurgia. 


