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Có hiệu lực từ ngày 4 tháng 12 năm 2020 
Khách thăm bệnh/người hộ tống không được phép vào khuôn viên bệnh viện, ngoại trừ những trường 
hợp sau: 

Khu Vực Bệnh Nhân Nội Trú Của Bệnh Viện: 

• Nhi Khoa: Hai cha mẹ/người giám hộ tại một thời điểm được phép vào tất cả các khu vực 
• Sản Khoa: Một vợ/chồng/người hướng dẫn được cho phép 
• Tất cả các khu vực bệnh nhân nội trú khác, bao gồm chăm sóc bệnh nguy kịch: Không cho phép 

thăm bệnh trừ khi cần thiết để thảo luận về kế hoạch chăm sóc tại thời điểm nhập viện hoặc theo sắp 
xếp với nhóm chăm sóc 

• Chăm Sóc Cuối Đời: Tối đa bốn thành viên gia đình có thể đến thăm bệnh nhân có khả năng qua đời 
trong vòng 24 giờ (tất cả các khu vực). Thời gian thăm bệnh được quản lý bởi nhóm chăm sóc. Sự cho 
phép này không kéo dài quá một ngày. 

• Bệnh nhân bị cách ly vì nhiễm COVID-19 hoặc đang được đánh giá nhiễm COVID-19: Không cho 
phép người đến thăm trừ trường hợp sắp qua đời. 

Bệnh Nhân Xuất Viện: Bệnh nhân sẽ được đưa đến một lối vào thích hợp để được đón. 

Khu Vực Làm Thủ Thuật và Phẫu Thuật Ngoại Trú: Bệnh nhân người lớn nên thu xếp việc đưa và đón, trừ 
khi họ cần hỗ trợ đặc biệt. Các trường hợp ngoại lệ có thể được sắp xếp trước cho những bệnh nhân không 
sống tại địa phương. Bệnh nhi có thể đi cùng với cha mẹ/người giám hộ. 

Khoa Cấp Cứu (Emergency Department, ED): Khách thăm không được phép đợi trong ED. Áp dụng các 
trường hợp ngoại lệ để thảo luận về kế hoạch chăm sóc theo sắp xếp với nhóm chăm sóc hoặc để thăm bệnh 
nhân sắp qua đời. Bệnh nhi có thể đi cùng với cha mẹ/người giám hộ. 

Khu Vực Xe Cứu Thương/Chẩn Đoán: Bệnh nhân người lớn nên thu xếp việc đưa và đón, trừ khi họ cần hỗ 
trợ đặc biệt. Bệnh nhi có thể đi cùng với cha mẹ/người giám hộ. 

Bệnh Nhân Cần Hỗ Trợ Đặc Biệt: Bệnh nhân trong bất kỳ cơ sở chăm sóc nào cần trợ giúp, chẳng hạn như 
di chuyển hoặc liên lạc với nhóm chăm sóc về bệnh sử hoặc việc chăm sóc của họ, có thể được người lớn hộ 
tống nhằm có sự trợ giúp hoặc hỗ trợ cần thiết; và sự cần thiết đó phải do các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe quyết định. 

Tất cả khách thăm bệnh/người hộ tống phải được kiểm tra sàng lọc. Khách thăm bệnh/người hộ tống 
có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19 KHÔNG được phép vào các cơ sở bệnh viện. 

Khách thăm bệnh/người hộ tống phải: 

1. Vệ sinh tay trước khi ra vào phòng bệnh/khu vực chăm sóc; 
2. Luôn đeo khẩu trang khi ở trong cơ sở; và 
3. Không đi đến bất kỳ địa điểm nào trong cơ sở ngoài phòng của bệnh nhân mà họ đang đến thăm. Nhà 

ăn của bệnh viện không phục vụ khách đến thăm bệnh. 

Những hạn chế này nhằm mục đích bảo vệ bệnh nhân, nhân viên, khách ghé thăm và công chúng, đồng thời 
phù hợp với hướng dẫn của các cơ quan chính phủ, đã được thông qua nhằm mục đích giảm khả năng lây lan 
của vi-rút COVID-19. Những hạn chế này được thực thi theo lệnh của Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Y Tế của 
MaineHealth.  
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