
 
 

An toàn cho Khách thăm: 
• Khách thăm phải từ 18 tuổi trở lên 
• Bất cứ ai tới địa điểm chăm sóc đều được tầm soát các triệu chứng COVID-19; 

những người có triệu chứng phải hoãn việc ghé thăm 
• Hãy đeo khẩu trang vải hoặc khăn che mặt cá nhân; Inova sẽ cung cấp khẩu 

trang nếu cần 
• Hãy tháo găng tay và thực hiện vệ sinh tay khi tới 

 
Hướng dẫn Khách thăm: 

• Bệnh nhi nội trú có thể có hai bố mẹ/người bảo hộ 
• Mỗi ngày, những bệnh nhân sau đây được phép có một khách thăm hoặc 

người hỗ trợ: 
- Bệnh nhân bị chậm phát triển trí tuệ hay có tình trạng tâm thần khác 
- Bệnh nhân đã có lịch hẹn, lịch tiến hành thủ thuật hay phẫu thuật 
- Bệnh nhân ở Khoa cấp cứu hay Trung tâm Chăm sóc Khẩn cấp 
- Bệnh nhân nhập viện vì mang thai hay sinh nở 

• Đối với những bệnh nhân không thuộc các loại trên, mỗi ngày, họ được phép 
có một khách thăm trong khoảng thời gian từ 1:00-5:00 chiều. 

• Đối với các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, chúng tôi cho phép hai người đến 
thăm một lúc mà không bị hạn chế về thời gian 

 
COVID-19: 

• Bệnh nhân bị nghi mắc hay đã được xác nhận mắc COVID-19 không được có 
khách thăm trừ khi đang trong giai đoạn cuối đời 

• Inova Loudoun Nursing and Rehabilitation Center và Inova Behavioral Health sẽ 
tiếp tục hạn chế việc thăm viếng 

SAFE @ INOVA 
Hướng dẫn Khách thăm của 

 

Safe@Inova Visitor Guidance – Vietnamese 

ĐỊA ĐIỂM AN TOÀN HÀNH ĐỘNG AN TOÀN  VẬT TƯ AN TOÀN VỆ SINH AN TOÀN 


	An toàn cho Khách thăm:
	Hướng dẫn Khách thăm:
	COVID-19:

