Cùng nhau, chúng ta đều có thể Safe@Inova
Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách nào
Chúng tôi hiểu rằng khách thăm đóng vai trò rất lớn trong sức khỏe tinh thần của bệnh nhân. Hãy giúp
chúng tôi có thể tiếp tục cho phép khách thăm đến các cơ sở bằng cách tuân thủ quy định.
• Duy trì giãn cách 6 feet
• Tôn trọng các chính sách về thăm bệnh và đeo khẩu trang của chúng tôi
• Rửa tay/khử trùng bàn tay thường xuyên
Điều này là nhằm bảo vệ an toàn cho quý vị, bệnh nân và đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Xin cảm ơn quý
vị đã phối hợp để giúp mọi người Safe@Inova.
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Tất cả khách thăm
phải đeo khẩu trang*
che kín mũi và miệng
trong suốt thời gian
họ ở bệnh viện. Nếu
quý vị không đeo
khẩu trang đúng
cách, quý vị sẽ bị mời
rời khỏi.
*Không thể đeo khẩu
trang ghệt, khăn rằn và
khẩu trang thông hơi ở
mọi nơi tại Inova.

CÁC ĐỊA ĐIỂM AN TOÀN
• Giãn cách xã hội
• Cách ly bệnh nhân COVID-19
• Các biển báo và chỉ dẫn rõ ràng
• Sàng lọc triệu chứng và kiểm tra
nhiệt độ
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CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN
• Đào tạo nhân viên nhóm toàn diện
• Quy tắc tự chăm sóc dành riêng cho
nhân viên nhóm
• Hướng dẫn và liên lạc với bệnh nhân
rõ ràng
• Khẩu trang là bắt buộc
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Tôn trọng các chính
sách hạn chế khách
thăm tạm thời của
chúng tôi:
• Giờ thăm hạn chế cho
bệnh nhân nội trú:
1:00 ch - 5:00 ch
• Khách thăm hạn chế:
Một người/ngày với
các ngoại lệ nhất định
- xem chính sách đầy
đủ tại inova.org/visit
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Hãy đeo khẩu trang
ở mọi địa điểm và
tại mọi thời điểm,
kể cả trong phòng
bệnh. Khách thăm
chỉ được ăn/uống ở
khu vực phục vụ ăn
uống/quán cà phê.

• Giờ thăm bệnh có thể
thay đổi.

VẬT TƯ AN TOÀN
• Vật tư đầy đủ
• Bệnh nhân và khách thăm được cung
cấp PPE khi tới
• Tất cả nhân viên nhóm của Inova và
khách thăm đều phải đeo khẩu trang
mọi lúc trong khi ở tại các cơ sở của
chúng tôi

VỆ SINH AN TOÀN
• Vệ sinh và khử trùng nghiêm túc
• Vệ sinh sạch sâu mỗi tối

Hãy tìm hiểu thêm về các chính sách hạn
chế khách thăm tạm thời của chúng tôi tại:
https://www.inova.org/visit
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