VISITAS NA ULS DO NORDESTE
EXCETO NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:
1- A doentes em fase terminal, em que é permitida a visita dos familiares após autorização da equipa
e sempre que as condições do Serviço o permitam.
2- Em situações psicossociais e clinicamente justificadas e avaliadas pela equipa de saúde e em horário a
definir por esta, sendo o próprio Serviço de internamento a contactar a pessoa/interlocutor designado
pelo doente.
3- No Serviço de Pediatria pode permanecer um acompanhante por criança.
4- No Serviço de Obstetrícia o pai do recém-nascido pode permanecer junto da mãe.
5- Na Unidade de Cuidados Paliativos as visitas mantêm-se nos moldes habituais.

REGRAS PARA ESTAS VISITAS:
A visita será sujeita ao rastreio dos sintomas da COVID-19 antes de entrar na Unidade Hospitalar
(avaliação da temperatura e aplicação de um breve questionário);
• Se apresentar sintomas não terá permissão para entrar nas instalações e será encaminhada para a
zona COVID do Serviço de Urgência;
• Deve higienizar as mãos antes e após a visita ao doente;
• Deve usar obrigatoriamente máscara enquanto se mantiver nas instalações da Unidade Hospitalar
(inclusive no quarto/enfermaria do doente);
• Deve privilegiar o uso das escadas para o acesso às enfermarias/internamentos;
• Deve limitar o número de itens pessoais levados ao hospital, para reduzir o número de microrganismos
levados para casa;
• Não deve sentar-se, nem pousar quaisquer objetos nas camas dos doentes ou noutros espaços da
enfermaria;
• Não deve utilizar as casas de banho dos doentes;
• Não deve passear pelos corredores ou passar tempo em áreas públicas, incluindo hall, áreas de espera,
corredores e áreas de venda automática e/ou bar;
• Não deve contactar com outros doentes, nem deve promover a partilha de utensílios pessoais entre
estes;
• Não deve levar nada do exterior para o doente internado, salvo com autorização e indicação expressa
do médico.
•

Estas medidas manter-se-ão em vigência por tempo indeterminado e serão atualizadas sempre que necessário

SOLICITAMOS A COMPREENSÃO DE TODOS
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