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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. As pessoas que tiverem viajado de estados de alto risco, determinado pela 

Comunidade de Massachusetts, não serão permitidas visitar. 

 
Todos os Visitantes 

 Todos os visitantes devem ter 18 anos ou mais 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 pacientes serão solicitados a usar máscaras durante todo o tempo que tiverem visitantes em seus quartos. 

 Não são permitidos visitantes para pacientes com COVID-19 exceto para pacientes positivos com COVID em 
medidas de conforto (CMO), com permissão da equipe clínica e usando EPP apropriado, conforme orientação da 
equipe clínica. 
 

Adultos internados 

 Adultos internados podem designar um visitante que os possa visitar diariamente durante toda a estadia no 

hospital. Horário de visita: das duas horas da tarde às sete horas da noite 

 Os visitantes devem fazer o check-in no posto de enfermagem antes de entrar na sala do paciente.  

 Em circunstâncias atenuantes, o paciente pode solicitar uma mudança única de visitante. Essa mudança não é 
para um visitante adicional - substitui o visitante original.  

 Os pacientes em medidas de conforto (CMO) podem ser permitidos múltiplos visitantes. Nesse caso, apenas um 
visitante será permitido de cada vez, por 15 minutos cada. 

Pacientes Pediátricos/NICU 

 Para pacientes pediátricos, um dos pais/tutores pode visitar. A visita é permitida 24 horas por dia, 7 dias por 
semana. 

 Para pacientes de NICU um dos pais/tutores pode visitar. Dois pais/tutores podem visitar para o ensino especial.  
Trabalho de Parto 

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

Clínicas Ambulatoriais 

 Não são permitidos visitantes em nenhuma clínica ambulatorial, com duas exceções: 
o Um pai acompanhando uma criança que tem uma consulta. 
o Um cuidador que acompanha um paciente que é deficiente, idoso, ou de outra forma precisa de um 

cuidador. 

Departamento de Emergência 

 Departamento de Emergência para Adultos: Nenhum visitante neste momento.   

 Departamento de Emergência Pediátrica: Um pai/tutor permitido com a criança. 

Serviços Cirúrgicos 

 Não são permitidos visitantes para pacientes submetidos à cirurgia, com duas exceções: 
    Um pai acompanhando uma criança. 

o Um cuidador que acompanha um paciente que é deficiente ou de outra forma precisa de um cuidador. 


