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NOVAS
REGRAS
- Uso Obrigatório de máscara;

- Desinfeção das mãos à entrada
do hospital e em vários postos do
hospital;

- Revisão dos circuitos e
colocação de sinalética para
garantir distanciamento social.

 

CONSULTAS 

As consultas serão preferencialmente não
presenciais, de acordo com os critérios médicos
associados a cada doente.

Não se desloque ao hospital sem ser notificado. Aguarde pelas
orientações acerca da modalidade em que irá decorrer a sua consulta.

CIRURGIAS
Se vai ser submetido a uma cirurgia,
irá realizar teste à COVID-19 até 72h
antes.

SEPARAÇÃO DAS ÁREAS COVID
Foram criadas áreas separadas para doentes
suspeitos ou positivos e doentes não suspeitos.



VISITASSERVIÇO DE URGÊNCIA PEDIÁTRICA

Alteração do horário de funcionamento:

08h00-21h00

Alteração da localização:

Piso 0 Pediatria Bloco B: urgência COVID, com sala de espera em
contentor exterior.

Piso 1 Pediatria Bloco B: urgência para utentes não suspeitos, com 
 entrada pelo interior do hospital.

COMUNICAÇÃO COM ACOMPANHANTE

Internamento: Será disponibilizado o Contacto direto da secretária de
unidade do serviço para que o seu familiar possa solicitar chamada da
equipa médica que o acompanha.
Poderá realizar videochamada com os seus familiares.

Urgência: na triagem, deixe o contacto do seu cuidador ou familiar
representante, para que possa ser contactado para quaisquer informações.

INTERNAMENTO
Todos os doentes internados realizam teste à COVID-19

As visitas no Serviço de Urgência e nos
Serviços onde existem doentes suspeitos
ou com infeção por COVID-19 (Piso 5)
estão suspensas.
Do mesmo modo, no Serviço de
Pediatria, não há visitas autorizadas
para além do acompanhante.

Nos restantes serviços, cada doente
internado tem direito a uma visita
semanal (de 1 único visitante por
semana).

As visitas terão a duração de 20 minutos
e deverão ser previamente marcadas
com o Secretário de Unidade do
respetivo Serviço onde o doente está
internado, através da linha telefónica
direta, e decorrerão entre às 16:00 e as
20:00h, de acordo com a escala do
Serviço.

Durante a visita não poderá haver
contato físico com o doente internado
nem poderá trazer nada do exterior,
como comida ou roupa para o doente.


