
Compromisso com cuidados seguros

Fazemos triagem para proteger você, sua 
família e nossos funcionários
• Examinamos todos os funcionários diariamente quanto a sintomas. Qualquer pessoa 

que apresente sintomas de uma possível doença respiratória não pode trabalhar até 
que melhore.

• Examinamos as pessoas que visitam nossos hospitais e consultórios médicos quanto 
a sintomas. Qualquer visitante que apresente sintomas não pode entrar em nossos 
hospitais ou consultórios médicos.

• Testamos e examinamos os pacientes quanto à COVID-19.

o Os pacientes internados em nossos hospitais são testados para COVID-19 antes 
da internação e, depois, são examinados quanto a sintomas todos os dias de sua 
internação.

o Os pacientes que comparecem aos câmpus de nossos hospitais e consultórios 
médicos para consultas clínicas são examinados quanto a sintomas antes da con-
sulta e novamente na chegada. Se sintomáticos, os pacientes são atendidos por 
meio de consultas virtuais ou em áreas designadas onde usamos equipamentos de 
proteção individual (EPI) recomendados pelo Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças Transmissíveis para impedir a propagação do vírus COVID-19.

o Nos ambientes ambulatoriais, seguimos os protocolos de segurança de práticas 
recomendadas.

o Ao prestar cuidados em casa, examinamos os pacientes quanto a sintomas antes 
da visita.

Protegemos todos em nosso ambiente
• Exigimos que todas as pessoas no campus em nossas instalações - funcionários, 

pacientes e visitantes - usem máscara.

• Reorganizamos os espaços para acomodar o distanciamento físico e impedir a 
transmissão de infecções, removendo as cadeiras das salas de espera e, em  
algumas áreas de uso intenso, instalando barreiras de acrílico.

• Limitamos o número de visitantes permitidos no hospital e nas clínicas.

• Usamos máscaras e seguimos as diretrizes de distanciamento social ao prestar 
cuidados em casa.

Higienizamos nossas mãos e espaços e 
facilitamos para você fazer o mesmo
• Aumentamos a frequência e a intensidade da limpeza de todas as áreas de alto  

contato físico em toda a instituição.

• Exigimos a higienização frequente das mãos e instalamos estações de higienização 
das mãos, para que os pacientes e os funcionários possam higienizá-las com  
facilidade e frequência.

• Seguimos diretrizes especiais de prevenção de infecções para os cuidados  
prestados em casa, para proteger nossos pacientes e nossa equipe.


