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CẬP NHẬT NGÀY 17 THÁNG BẢY 2020  

Khách thăm dịch vụ sức khỏe 
tâm thần 

MỨC ĐỘ HIỆN TẠI: CAO 

Y Tế Mercy đang thực hiện hạn chế khách thăm để ngăn chặn sự 
lây lan của virus corona. 

Khu Vực Ai có thể đến thăm 

Tòa Nhà Clare Moore Khu Vực Chăm Sóc Đặc Biệt: 
Khách thăm chỉ được phép với sự 
chấp thuận trước của Quản Lý Bộ 
Phận Y Tá. 
 
Khu Vực Chăm Sóc Phục Hồi: 
Khách thăm chỉ được phép với sự 
chấp thuận trước của Quản Lý Bộ 
Phận Y Tá. 

Trung Tâm Ursula Frayne Khách thăm chỉ được phép với sự 
chấp thuận trước của Quản Lý Bộ 
Phận Y Tá. 

Bộ Phận Bà Mẹ Trẻ Em Đề cử một khách thăm một ngày 
trong tối đa bốn giờ. 

Bộ Phận Chăm Sóc Cộng Đồng Không có khách thăm nào được phép 
tại thời điểm này. 

Chăm Sóc Phòng Ngừa và Phục Hồi 
(PARC) 

Không có khách thăm nào được phép 
tại thời điểm này. 

 

Trẻ em chỉ được phép đến thăm với sự chấp thuận trước.  
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Hạn chế khách thăm 
Quý vị có thể giúp chúng tôi ngăn chặn sự lây lan của virus corona 
 
Đừng đến thăm nếu quý vị: 

 không khỏe, hoặc đang chăm sóc ai đó, với các triệu chứng cảm hoặc cúm 

 đã đi nước ngoài trong 14 ngày qua 

 đã tiếp xúc với một người được xác nhận nhiễm virus corona. 

 
Trong khi quý vị đến thăm: 

 hãy rửa tay bằng xà bông và nước hoặc sử dụng chất chà tay chứa cồn mỗi 
khi quý vị vô hoặc ra khỏi tòa nhà hoặc phòng bệnh nhân 

 đặt mục tiêu chỉ ở trong phòng người thân của mình, trừ khi y tá phụ trách 
đưa ra các hướng dẫn khác, và tránh các khu vực sử dụng chung nếu có thể 

 giữ khoảng cách cơ thể ít nhất 1,5 mét với người thân và những người khác. 

 
Có thể có ngoại lệ đối với những hạn chế về khách thăm trên cơ sở thương cảm. 
Vui lòng nói chuyện với người Quản Lý hoặc Y Tá Phụ Trách. Cảm ơn sự hỗ trợ 
của quý vị. 

 

Hãy tiếp tục duy trì giãn cách cơ thể và vệ sinh tốt. 

Y Tế Mercy 

 


