
Những Hạn chế về
Khách thăm RCH

Một phần trong sự ứng phó của Royal Children’s Hospital’s (RCH) với COVID-19 là, khách thăm không 
được cho phép. Những hạn chế này bao gồm anh, chị, em, người thân trong gia đình mở rộng và ông, bà 
ngay cả nếu chỉ là để tham dự cuộc hẹn ngoại trú.
Cả hai cha, mẹ/người chăm sóc có thể đến bệnh viện để thăm con hoặc tham dự các cuộc hẹn ngoại trú trong giờ cho phép khách 
thăm (từ 8 giờ sáng – 7 giờ tối trong khu vực Butterfly, và từ 8 giờ sáng – 8 giờ tối trong tất cả các khu vực khoa khám khác). Cả 
hai cha, mẹ có thể đi cùng con đến các cuộc hẹn ngoại trú nhưng do diện tích phòng hạn chế nên chỉ một cha, mẹ có thể cùng 
với con trong buổi khám (cha, mẹ kia phải ở lại trong khu vực chờ). Trong các khu vực khoa phòng chung, một cha, mẹ có thể ở 
lại qua đêm với con tuân theo các hướng dẫn hiện hành của chúng tôi. Cả hai cha, mẹ/người chăm sóc có thể đến Khoa Cấp cứu 
cùng với con bất kể giờ giấc nào.
Duy trì sự an toàn của tất cả mọi người đến RCH là ưu tiên của chúng tôi. Những khi có bất kỳ nguy cơ nào đến bệnh nhân, nhân 
viên hay khách thăm, hay việc giãn cách không thể duy trì được, cha, mẹ/người chăm sóc có thể được đề nghị rời khỏi phòng 
bệnh nhân hay khu vực khoa khám. Chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu việc này càng nhiều càng tốt, tuy nhiên, chúng tôi cần tuân 
theo các giới hạn về số lượng người có mặt để bảo đảm một môi trường liên tục an toàn về COVID.
Xin quý vị đừng mang người thân khác trong gia đình đến cùng quý vị. Họ sẽ không được cho phép lưu lại trong khu 
vực bệnh viện và sẽ được đề nghị rời khỏi địa điểm này.
Chúng tôi biết là những hạn chế này có thể gây khó khăn và chúng tôi hiểu là hoàn cảnh của mỗi gia đình lại khác nhau. Xin quý vị 
nói chuyện với nhóm điều trị và/hoặc Y tá Trưởng của con quý vị nếu có bất kỳ quan ngại nào. Những cách khác thay cho việc ghé 
đến như y tế từ xa (telehealth) hay tham vấn qua điện thoại cũng có trong những trường hợp thích hợp.

Những yêu cầu của RCH về việc luôn giữ an toàn:
• Đừng đến nếu quý vị không khỏe
• Rửa tay khi vào và ra khỏi phòng của con quý vị và dùng 

keo rửa tay quanh các khu vực công cộng
• Mang khẩu trang che kín miệng và mũi của quý vị
• Che miệng và mũi mỗi khi quý vị ho hay hắt hơi rồi thực 

hiện việc vệ sinh tay

• Thực hiện việc giãn cách khỏi những người khác ít nhất 
1,5 mét trong mọi lúc

• Luôn tuân theo các yêu cầu của nhân viên của RCH nếu 
quý vị được đề nghị ra khỏi khu vực phòng khám hay 
ra khỏi phòng do những giới hạn về số lượng người có 
mặt. An toàn của con quý vị và của tất cả những ai đến 
RCH là ưu tiên của chúng tôi
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Việc kiểm tra để phát hiện tại Quầy Tiếp đón Chính trên Phố (tầng trệt)
Cha, mẹ/người chăm sóc cần phải qua thủ tục kiểm tra để phát hiện mỗi ngày, tại Quầy Tiếp đón Chính 
trên Phố, bất kể là họ đã ở lại qua đêm. Khi đến nơi tại Quầy Tiếp đón Chính trên Phố, quy trình sau sẽ 
cần phải được tuân theo:
• Quý vị sẽ được yêu cầu xác nhận tên mình và lý do đến.

• Quý vị sẽ được hỏi các câu hỏi kiểm tra về sức khỏe để phát hiện và được kiểm tra thân nhiệt.

• Nếu được chấp thuận cho vào, quý vị sẽ được cung cấp nhãn dán khách thăm và khẩu trang; nhãn dán khách thăm đã được 
chấp thuận này phải luôn luôn có thể nhìn thấy được.

• Tất cả các khách đến đã được chấp thuận phải luôn mang khẩu trang do RCH cung cấp trong suốt thời gian đang ở tại địa điểm 
bệnh viện. Quý vị sẽ cần phải đổi khẩu trang của chính mình sang khẩu trang phòng phẫu thuật do RCH cung cấp sau khi quý vị 
qua được thủ tục kiểm tra để phát hiện.

• Khẩu trang chỉ có thể được tháo ra khi đang ở trong phòng bệnh nhân đơn mà thôi. Quý vị không được phép tháo khẩu trang của 
mình ra khi ở trong phòng chung hay phòng đôi, hay trong Khoa Cấp cứu, khoa phòng Rosella hay Butterfly của chúng tôi.

•  Nếu bác sĩ hay bất kỳ nhân viên nào khác của RCH vào phòng của con quý vị, quý vị cần phải dùng khẩu trang mới trong suốt 
thời gian tham vấn (nhân viên của chúng tôi cũng sẽ mang khẩu trang).

• Chúng tôi sẽ làm việc với những khách thăm cho rằng mình được miễn trừ khỏi việc mang khẩu trang ở những nơi công cộng. 
Việc chúng tôi có thể điều chỉnh việc này một cách tốt nhất thế nào cho quý vị sẽ được thảo luận với nhóm điều trị của con quý vị.

• Nếu quý vị đang đổi với cha, mẹ hay người giám hộ khác, việc này phải diễn ra tại Quầy Tiếp đón Chính trên Phố nơi cha, mẹ hay 
người giám hộ kia sẽ cần được kiểm tra để phát hiện.

Các hướng dẫn về miễn trừ cho những khách thăm này chỉ có thể được cho phép trong những hoàn cảnh tột cùng với sự 
chấp thuận trước của RCH mà thôi. 
Tất cả những người có thỏa thuận miễn trừ sẽ được cấp một lá thư và lá thư này phải luôn được mang theo.


