
HƯỚNG DẪN THĂM VIẾNG CỦA INOVA
Có hiệu lực từ ngày 19/7/2021

TẤT CẢ KHÁCH THĂM
•	 Phải	không	có	các	triệu	chứng	COVID-19.

•	 Phải	từ	16	tuổi	trở	lên.

•	 Để	tuân	thủ	hướng	dẫn	hiện	tại	của	Trung	tâm	Kiểm	soát	và	Ngăn	ngừa	Bệnh	tật	(Centers for Disease Control and 
Prevention’s (CDC)),	mọi người, bất kể đang có tình trạng tiêm chủng như thế nào, tại	cơ	sở	y	tế	phải đeo khẩu 
trang che kín miệng và mũi trong toàn bộ thời gian có mặt tại cơ sở.

◦  Nếu quý vị không đeo khẩu trang đúng cách, quý vị sẽ phải rời khỏi đây.
◦  Không được đeo các loại khẩu trang sau tại bất kỳ địa điểm nào của Inova:

▪  Khẩu trang kiểu khăn trùm từ cổ lên mặt
▪  Khăn rằn (bandana)
▪  Khẩu trang có lỗ thông hơi

•	 Bệnh	nhân	đang	bị	nghi	ngờ	hoặc	đã	bị	xác	nhận	là	mắc	COVID-19	không	được	có	khách	thăm,	trừ khi	họ	đang	ở	giai	
đoạn	cuối	đời.

ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN
•	 Giờ	thăm	viếng	là	từ	9	giờ	sáng	đến	6	giờ	30	phút	chiều	hàng	ngày.

◦		Ngoại trừ bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối đời hay đang chuyển dạ, và mục sư.

•	 Bệnh	nhân	thành	niên	có	thể	có	2	khách	thăm	ngoài	Người	Hỗ	trợ	được	Chỉ	định	(Designated Support Person (DSP))*.

•	 Bệnh	nhi	có	thể	có	2	bố	mẹ/người	giám	hộ	chăm	sóc	cạnh	giường	24/7.

◦		Bệnh nhi không nằm trong khoa ICU có thể có thêm 2 khách thăm, nhưng chỉ trong giờ thăm viếng.
◦		Những khách thăm khác đối với bệnh nhân điều trị tại PICU và NICU sẽ được xác định tùy theo từng trường hợp.
◦		Bệnh nhi ngoại trú chỉ có thể có bố mẹ/người giám hộ.

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN/PHÒNG CẤP CỨU (EMERGENCY ROOM (ER))
•	 Bệnh	nhân	thành	niên	điều	trị	ngoại	trú	có	thể	có	1	khách	thăm	bên	cạnh	Người	Hỗ	trợ	được	Chỉ	định	(Designated 

Support Person (DSP))*.

•	 Bệnh	nhi	ngoại	trú	chỉ	có	thể	có	bố	mẹ/người	giám	hộ.

SỨC KHỎE HÀNH VI
•	 Thăm	viếng	qua	mạng	hiện	có	sẵn	cho	tất	cả	bệnh	nhân	nội	trú.

•	 Thăm	viếng	trẻ	vị	thành	niên	được	cho	phép	từ	6	giờ	chiều	đến	6	giờ	30	phút	chiều.	Chỉ	cho	phép	một	bố	hoặc	mẹ	
hoặc	đại	diện	được	ủy	quyền.

*Xem định nghĩa ở mặt sau.
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HƯỚNG DẪN THĂM VIẾNG CỦA INOVA
NGƯỜI HỖ TRỢ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (DESIGNATED SUPPORT 
PERSON (DSP)) ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA

Nếu	bệnh	nhân	có	hồ sơ chẩn đoán về khuyết tật từ trước và cần được tiếp tục hỗ trợ trong cộng đồng,	họ	có	thể	yêu	
cầu	tiếp	tục	hỗ	trợ	từ	Người Hỗ trợ được Chỉ định (Designated Support Person (DSP)).	DSP	phải	từ	18	tuổi	trở	lên	và	hiểu	
biết	về	nhu	cầu	cụ	thể	liên	quan	đến	khuyết	tật	của	bệnh	nhân.	DSP	có	thể	được	phép	ở	cùng	bệnh	nhân	trong	khu	vực	
được	chỉ	định	24/7,	và	phải	vào/ra	khỏi	tòa	nhà	trong	khoảng	thời	gian	từ	6	giờ	sáng	–	11	giờ	tối.	Tối	đa	2	người	có	thể	
chia	sẻ	nhiệm	vụ	của	DSP;	tuy	nhiên,	mỗi	ngày	chỉ	cho	phép	một	người	được	làm	nhiệm	vụ.

Người	có	khuyết	tật	từ	trước	cần	tiếp	tục	được	hỗ	trợ	từ	một	cá	nhân	trong	cộng	đồng	có	thể	mang	theo	một	DSP	đến	tất	
cả	các	địa	điểm	và	trung	tâm	điều	trị	của	Inova.
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