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Chúng tôi muốn hỗ trợ quý vị và những người thân của quý vị vào cuối đời. 
Coronavirus mới (COVID-19) có thể dể dàng lây lan và chúng tôi muốn giúp 
cho quý vị và nhân viên chúng tôi an toàn. Để hỗ trợ quý vị, nhân viên và 
người thân của quý vị chúng tôi đã đề bạt một vài điều lệ chúng tôi mong 
muốn quý vị tuân theo. Những hạn chế này được mô phỏng từ các chính 
sách của các tổ chức y tế khác, cũng như hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), và Bộ Y tế Tiểu bang California. 

Thăm viếng một người thân cuối đời bị nhiễm COVID-19 sẽ đặt quý vị vào 
nguy cơ mắc bệnh cao hơn nhưng những rủi ro này có thể giảm thiểu bằng 
cách theo sát những bước gạch đầu dòng dưới đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu 
hỏi nào, vui lòng hỏi y tá đang chăm sóc cho người thân của quý vị. 
• Nói chuyện với y tá của người thân của quý vị về việc chấp thuận đi vào 
bệnh viện. Tất cả các người thăm viếng tại bệnh viện phải được chấp thuận 
trước và mạnh khỏe. 

• Số lượng người vào thăm viếng cùng một lúc cũng bị hạn chế.  
• Khoảng thời gian quý vị có thể ở lại cũng sẽ bị giới hạn, khách thăm 
viếng ở lại với người có nhiễm COVID-19 càng lâu, thì nguy cơ để lây vi-rút 
càng cao. 

• Một khi quý vị đi ra ngoài phòng bệnh nhân quý vị sẽ cần làm việc với y 
tá để mang vào Thiết bị Bảo vệ Cá nhân “Personal Protective Equipment” 
(PPE) bao gồm áo choàng, bao tay, bảo vệ mắt và một khẩu trang mới. Quý 
vị cần rửa tay quý vị hay dùng cồn rửa tay khi đi vào và đi ra khỏi phòng và 
bệnh viện hầu phòng ngừa sự lây lan của bệnh. 
• Dầu lúc lâm chung là lúc hỗ trợ tình cảm tương thân tương ái, nhưng 
khả năng có thể lây lan, khách thăm viếng không được ôm hôn vỗ về bệnh 
nhân hay những thành viên khác trong gia đình. Phía bên ngoài của PPE có 
thể trở nên ô nhiễm và có thể lây lan dịch bệnh. Vui lòng cẩn trọng liên hệ cá 
nhân với giữa người trong gia đình chỉ sau khi tháo bỏ PPE, khẩu trang mới, 
và tay đã được rửa sạch.  

• Một khi quý vị vào trong phòng quý vị phải ở yên cho đến khi quý vị gọi 
một y tá đến giúp quý vị rời đi hay quý vị được mời ra khỏi phòng bởi vì y tá 
hay bác sỹ cần cung cấp chăm sóc. Theo sát hướng dẫn của nhóm chăm sóc 
y tế. Không được cho phép có thức ăn hay thức uống trong phòng và quý vị 
sẽ không có thể đi ra đi vào trong phòng hay bệnh viện. 
• Khi quý vị rời khỏi, y tá sẽ giúp quý vị tháo bỏ PPE và mang vào khẩu 
trang sạch. Quý vị phải ra khỏi bệnh viện ngay sau khi rời khỏi phòng. 

Nếu quý vị không thể ở trong phòng hay tại bên cạnh giường bệnh chúng tôi 
có cách để kết nối quý vị qua truyền hình cá nhân hay điện thoại. Y tá có thể 
giúp hay quý vị có thể gọi Dịch vụ Khách hàng “Guest Services” tại 650-498-
3333. 
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