Covid-19: medidas restritivas de enfrentamento à doença
Boletim Médico
Pacientes do 5º Ala Norte,
e 8º andares

Boletim Médico
Pacientes do 6º e 7º andares

Boletim Médico
Pacientes do CTI

Os pacientes com boas condições físicas,
clínicas e emocionais receberão o boletim
médico e terão telefone exclusivo para
repassar as informações aos familiares.

Os pacientes com boas condições físicas,
clínicas e emocionais receberão o boletim
médico e terão telefone exclusivo para repassar
as informações aos familiares.

CTI Térreo
Visitas e boletim médico de segunda a sexta-feira.

Será uma chamada por dia por paciente.

Será uma chamada por dia por paciente.

Horários:
10h às 12h e 14h às 17h

Horários:
10h às 12h e 14h às 17h

Para pacientes com diﬁculdade de comunicação,
o boletim médico será fornecido presencialmente ao familiar responsável.

Para pacientes com diﬁculdade de comunicação,
o boletim médico será fornecido ao familiar no
Hospital, porém através de telefone.

Horários:
5º andar: segunda e quarta-feira das 11h às 12h
8º andar: quinta-feira das 14h às 15h.

Horários:
6º andar: terça e sexta-feira,
das 11h30 às 12h30.
7º andar: segunda e quinta-feira,
das 11h30 às 12h30.

Após o Boletim Médico, o familiar poderá visitar
o paciente por 10 minutos.

Box 01 a 10: 14h às 15h
Box 11 a 20: 15h às 16h
Os boletins serão realizados na Sala da Família e
as visitas terão duração de 10 minutos.
CTI 4º andar (UTIs 5 e 7)
Visitas e boletins simultâneos nos leitos dos pacientes de 15 às 17h. Duração de 10 minutos.
CTI 2º andar e CTI 4º andar (UTIs 6 e 8)
O Boletim Médico é fornecido por telefone ao
familiar previamente cadastrado como responsável pelo paciente.
As ligações são diárias entre 14h e 17h.

Não haverá visita no leito.

REGRAS GERAIS:
É obrigatório o uso de máscaras no Hospital.
Aos ﬁnais de semana só haverá Boletim Médico, por telefone, para os pacientes internados no CTI.
Não é permitida a entrada no Hospital de pessoas maiores de 60 anos, com sintomas gripais ou gestante.
Para evitar aglomeração de pessoas, só será permitida a entrada no Hospital de um familiar por paciente.
Horário de cadastro dos familiares para recebimento do Boletim Médico: 10h30 às 11h30.
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