
Screening Visitors for Novel Coronavirus
PORTUGUESE Language

Do you have one of the following symptoms (new or worsening)?
• Cough
• Shortness of breath
• Diarrhea
• Loss of smell or taste

• Fever (>100.4 deg F) or 
feeling feverish

• Chills or body aches
• Sore throat

OR 

In the last two weeks, have you been in contact with someone who 
has confirmed COVID-19?

Have you been diagnosed with COVID-19 in the last 20 days?
If no to both → Ensure visitor is masked and proceed to next question

If yes to either → Postpone their visit* 

In the last two weeks, have you traveled to a high risk area (see map)?

*See instruction sheet for limited exceptions

If no → Ensure visitor is masked and proceed to next question

If yes → Postpone their visit* 

If no → Ensure visitor is masked and continue with visit

If yes → Ensure visitor is masked and proceed to next question

Have you tested negative for COVID-19 within 72 hours of arriving to 
MA OR are you accompanying a patient from out-of-state?

If no → Postpone their visit* 

If yes → Ensure visitor is masked and continue with visit
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A sua saúde e segurança são prioridade máxima. Para sua proteção e a segurança de outros pacientes e dos 
funcionários, por favor leia as perguntas abaixo e indique as suas respostas para que os funcionários as analisem.

3a

3b

1 Você tem algum dos seguintes sintomas (recente ou se 
agravando)?

• Tosse
• Falta de ar
• Diarreia
• Perda de olfato ou paladar

• Febre (>100.4 graus F) ou se 
sentindo febril

• Calafrios ou dores no corpo
• Dor de garganta

OU 
Você recebeu o diagnóstico de COVID-19 nos últimos 20 dias?

Se não para ambas → Assegurar que o visitante está utilizando máscara e 
passar à pergunta seguinte
Se sim para qualquer uma → Adiar a visita* 

Your care and safety is a top priority. For your protection and the safety of other patients and staff, 
please read the questions below and point to your answers for staff to review.

2 Nas últimas duas semanas, esteve em contato com alguém que 
tenha dado positivo para COVID-19?

Se não → Garanta que o visitante esteja utilizando máscara e passe para a próxima 
pergunta
Se sim → Adiar sua visita*

3a Nas últimas duas semanas, viajou para uma área de alto risco (ver mapa)?
Se não → Garanta que o visitante esteja utilizando máscara e prossiga com a 
visitação
Se sim → Garanta que o visitante esteja utilizando máscara e prossiga para a 
próxima pergunta

3b Você testou negativo para COVID-19 dentro de 72 horas após a chegada 
ao estado de Massachusetts OU está acompanhando um paciente de fora 
do estado?

Se não → Adiar sua visita*

Se sim → Garanta que o visitante está utilizando máscara e continue com a visitação
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