
Devido à pandemia de COVID-19, todos os hospitais em Massachusetts estão cuidando de um 
número sobrecarregado de pacientes. Tendo você COVID-19 ou qualquer outra enfermidade, 
por favor saiba que nós temos o compromisso de lhe prover o melhor cuidado possível.

Seu Cuidado nos Hospitais 
Beth Israel Lahey Health 
Durante o Surto de COVID-19
Para Pacientes em Departamentos de 
Emergência ou Unidades de Internação

O que o surto de COVID-19 significa para você e sua família
Caso a sua equipe de cuidado decida que você precisa de hospitalização, você deverá receber:

Onde quer que você receba tratamento:

• Nossas equipes de cuidado são comprometidas a garantir que todos os pacientes tenham acesso 
igualitário ao melhor cuidado possível. Isso inclui comunicar-se com você na língua que você mais se sentir 
confortável em falar e compreender. Se esta não for inglês, serviços de interprete serão providenciados 
sem custos.

• Equipes de cuidado ao longo do estado estão trabalhando para garantir que nós tenhamos o necessário 
para tratar todo mundo. Se quaisquer recursos para tratamento se tornarem escassos, nós seguiremos a 
orientação do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts sobre como proceder. Nós avisaremos  
a você e sua família sobre qualquer escassez significativa de recursos que possam afetar seu tratamento.

• Visitantes estão temporariamente restritos para garantir a segurança de todos durante a pandemia de 
COVID-19. Contudo, nós podemos lhe ajudar a se conectar com sua família e pessoas amadas por telefone 
ou vídeo.

• Quando você estiver bem o suficiente para sair do hospital, sua equipe de cuidado trabalhará com você  
e sua família para garantir uma transição segura.

CUIDADO NESTE HOSPITAL.

Por estarmos tratando de muitos pacientes, você 
talvez veja sua equipe de cuidado com menos 
frequência do que você veria em outros períodos. 
Você também pode ser tratado em locais que 
normalmente não são usados para internação. Essas 
áreas estão providas com profissionais qualificados 
e foram organizadas para providenciar o melhor e 
mais seguro cuidado possível.

CUIDADO EM OUTRO HOSPITAL.

Nós estamos trabalhando com outros hospitais 
para cuidadosamente transferir pacientes para 
outras instalações que possam atender às suas 
necessidades de tratamento. Isso está ajudando 
todos os hospitais a melhor suprir as necessidades 
de tantos pacientes. Por exemplo, se você tem 
COVID-19, você pode ser elegível para receber 
tratamento em um hospital específico para 
COVID-19. Nós avisaremos a você e sua família  
caso isso se aplique ao seu caso.



Como você pode ajudar

Por favor identifique alguém (uma 
pessoa) para ser comunicado sobre 
seu tratamento pela equipe de 
cuidado. 

Este pode ser seu representante de cuidados 
médicos (ver abaixo) ou até mesmo um familiar 
ou amigo.

Encoraje seus amigos e família a 
permanecerem seguros e ajudarem 
na desaceleração da propagação da 
COVID-19.

Permaneçam a 1,80 metros de distância; usem 
máscaras; limitem as aglomerações; sigam 
as orientações de viagem; façam quarentena 
caso sejam expostos à COVID-19; procurem 
assistência médica e sejam testados caso se 
sintam adoentados; e recebam a vacina contra 
a COVID-19 quando esta estiver disponível. 
Para mais informações, por favor visite ellos. 
Para obtener información adicional, visite 
coronavirus.bilh.org.

Escolha um representante de cuidados 
médicos,

caso você ainda não o tenha feito. Um 
representante de cuidados médicos é alguém 
que pode falar por você sobre assuntos de 
saúde caso seu médico tenha determinado que 
você não pode comunicar suas vontades por si 
próprio. Sua equipe de cuidado pode ajudá-lo a 
escolher um representante e preencher o  
formulário. Não há a necessidade de advogados.

SEU CUIDADO NOS HOSPITAIS BETH ISRAEL LAHEY HEALTH DURANTE  
O SURTO DE COVID-19

Este é um momento difícil para todos na nossa comunidade e além dela. Nós agradecemos pela  
sua compreensão enquanto trabalhamos juntos para garantir o melhor tratamento possível.  
Caso você tenha perguntas, por favor fale com um membro da sua equipe de cuidado.
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