
Do đại dịch COVID-19, mọi bệnh viện ở Massachusetts hiện đang chăm sóc cho rất nhiều bệnh 
nhân. Cho dù bạn mắc bệnh COVID-19 hay bất kỳ tình trạng sức khỏe nào khác, hãy nhớ rằng  
chúng tôi luôn cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể.
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Làn sóng COVID-19 có ý nghĩa gì đối với Bạn và Gia đình
Nếu đội ngũ chăm sóc sức khỏe của bạn khẳng định rằng bạn cần được chăm sóc tại bệnh viện, bạn  
có thể tiếp nhận:

Bất cứ nơi đâu bạn cũng nhận được dịch vụ chăm sóc:

• Nhóm chăm sóc của chúng tôi cam kết rằng mọi bệnh nhân đều có quyền tiếp cận bình đẳng với dịch vụ chăm sóc tốt 
nhất có thể. Trong đó bao gồm cả việc giao tiếp bằng ngôn ngữ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi nói và hiểu. Nếu 
không phải là người nói tiếng Anh, dịch vụ thông dịch viên sẽ được cung cấp miễn phí cho bạn.

• Các nhóm chăm sóc trên toàn tiểu bang hiện đang làm việc để đảm bảo rằng chúng tôi có những gì chúng tôi cần để 
chăm sóc cho mọi bệnh nhân. Nếu bất kỳ nguồn lực chăm sóc nào trở nên khan hiếm, chúng tôi sẽ tuân theo hướng dẫn 
xử lý của Bộ Y tế Công cộng Massachusetts. Chúng tôi sẽ thông tin cho bạn và gia đình về sự thiếu hụt bất kỳ nguồn lực 
đáng kể nào, có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc bạn.

• Tạm thời hạn chế khách thăm viếng nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chúng tôi 
có thể giúp bạn kết nối với gia đình và người thân qua điện thoại hoặc gọi video.

• Khi bạn đủ khỏe để xuất viện, nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ làm việc với bạn và gia đình để đảm bảo quá trình 
chuyển tiếp được an toàn.

CHĂM SÓC TẠI BỆNH VIỆN NÀY.

Bởi vì chúng tôi hiện đang chăm sóc rất nhiều bệnh nhân 
cho nên có thể bạn sẽ gặp nhóm chăm sóc của mình ít 
thường xuyên hơn so với những lần khác. Cũng có thể  
bạn được chăm sóc ở những địa điểm không thường 
xuyên dùng cho chăm sóc nội trú. Những khu vực này 
được bố trí nhân sự là các chuyên gia giỏi và được  
thiết lập nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn  
và tốt nhất có thể.

CHĂM SÓC TẠI BỆNH VIỆN KHÁC.

Chúng tôi đang làm việc với các bệnh viện khác nhằm 
chuyển bệnh nhân một cách chu đáo đến các cơ sở khác 
có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc của những bệnh nhân 
đó. Điều này góp phần giúp tất cả các bệnh viện đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu của rất nhiều bệnh nhân. Ví dụ: nếu mắc 
bệnh COVID-19, bạn có thể được chăm sóc tại một bệnh 
viện dành cho bệnh nhân COVID-19. Chúng tôi sẽ thông 
báo cho bạn và gia đình nếu điều này thích hợp với bạn.



Bạn có thể giúp đỡ bằng cách

Vui lòng xác định một người nào đó (một 
người) để nhóm chăm sóc sức khỏe của 
bạn liên lạc về việc chăm sóc cho bạn. 
Đây có thể là người ủy quyền chăm sóc sức khỏe của 
bạn (xem bên dưới) hoặc thậm chí là một thành viên 
trong gia đình hoặc bạn bè.

Khuyến khích bạn bè và gia đình giữ an 
toàn và góp phần đẩy lùi sự lây lan của 
COVID-19.
Giữ khoảng cách 6 feet; đeo khẩu trang; hạn chế tụ 
tập; tuân thủ các hạn chế đi lại; cách ly nếu đã tiếp 
xúc với COVID-19; tìm kiếm chăm sóc y tế và làm 
xét nghiệm nếu cảm thấy không khỏe; và tiếp nhận 
vắc-xin COVID-19 khi có sẵn. Vui lòng truy cập trang 
coronavirus.bilh.org để biết thêm thông tin.

Chọn một ủy quyền chăm sóc sức khỏe,
nếu bạn chưa làm. Người đại diện chăm sóc sức 
khỏe là người có thể nói cho bạn về các vấn đề chăm 
sóc sức khỏe nếu bác sĩ xác định rằng bạn không thể 
truyền đạt mong muốn của chính mình. Nhóm chăm 
sóc sức khỏe có thể giúp bạn chọn một ủy quyền và 
hoàn thành biểu mẫu mà không cần luật sư.
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Đây là thời điểm khó khăn cho tất cả mọi người trong cộng đồng chúng ta và rộng hơn nữa. Chúng tôi đánh giá 
cao sự cảm thông của bạn khi chúng ta cùng làm việc nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có 
thể. Vui lòng trao đổi với thành viên nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn nếu có thắc mắc.
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