JPS Visitation Guidelines
Visitors are encouraged to be those essential for a patient’s physical or emotional
well-being and care, such as a care partner or parent. Virtual visits with loved ones 
are encouraged when possible.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

One visitor (same person) is allowed to visit a patient each day.
Visiting hours are 8 a.m. to 8 p.m.
Exceptions may be considered based on end-of-life situations.
One overnight visitor for private rooms.
Visitors will be required to wear a mask for the duration of their visit.
Visitors to inpatient hospital floors must be 18 years of age or older.
Visitors must maintain a 6 foot distance from others and may not congregate in hallways, lobbies, McDonalds, or
the cafeteria.
Visitors are asked to limit the amount of time outside of the patient’s room and entering and exiting the building
throughout the day, to minimize exposure to COVID-19 in the community.
Clergy are not considered visitors and can meet with patients and families when needed.

Positive COVID-19 or Patients Under Investigation (PUI)
•
•
•
•

One visitor is permitted for 30 minutes for patients who have had a diagnosis of COVID-19.
Exceptions may be made based on end-of-life situations, or if the visitor is essential for patient care.
All visitors must wear appropriate personal protective equipment (PPE), including an N95 mask, gown, eye
protection and gloves.
A visitor of a COVID-19 patient/PUI should not visit public areas of the facilities such as the cafeteria.

Emergency
•
•

One visitor per emergency department visit for patients that are placed in a room.
The visitor will be called once the patient is in a room.

Women’s Services
•
•

Two visitors will be permitted for labor, delivery, and the duration of a birth parent’s hospital stay; must be same
visitors throughout stay.
One visitor is allowed in the operating room during surgical delivery

NICU
•

Mother/Father (significant other) are allowed 24/7 access to their infant.

Behavioral Health
•

Virtual family visitation only. No in-person visits.

Community Health Clinics
•

One visitor will be allowed to accompany patients to their appointment.
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Guías Para Visitantes de JPS
Le damos la bienvenida a los(as) visitantes que sean esenciales para el bienestar o el cuidado físico 
o emocional del(a) paciente, tales como la persona que lo(a) cuida o el padre o madre del paciente. 
Cada vez que sea posible le animamos a los seres queridos de los pacientes a utilizar las visitas virtuales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solamente se permite un(a) visitante (la misma persona) por paciente todos los días.
El horario de visita es de 8 a.m. a 8 p.m.
Se considerará hacer una excepción en circunstancias especiales, tales como para los(as) pacientes en condición crítica que
podrían estar en peligro de muerte.
Para los(as) pacientes en cuartos privados, se permitirá un(a) visitante durante la noche.
Los(as) visitantes deberán utilizar una mascarilla quirúrgica o cubre bocas durante la duración de su visita.
Los(as) visitantes que vienen a ver a pacientes ingresados(as) en los pisos del hospital deben tener 18 años de edad o mayores.
Los(as) visitantes deberán mantener una distancia de 6 pies de los demás y no podrán congregarse o reunirse en
los pasillos, vestíbulos, en McDonald’s o en la cafetería.
Para minimizar la exposición al virus del COVID-19 en la comunidad, se le pide a los(as) visitantes que limiten la cantidad de
tiempo que pasan afuera de la habitación del(a) paciente y al entrar y salir del edificio durante el día.
El personal del clero no es considerado como un visitante regular de pacientes. El personal del clero puede reunirse con
los(as) pacientes y familiares cuando sea necesario.

Pacientes Positivos para COVID-19 o Pacientes Bajo Investigación (PUI)
•
•

•
•

Se permite solamente un(a) visitante por 30 minutos para los(as) pacientes que han tenido un diagnóstico positivo de COVID-19.
Se considerará hacer una excepción en circunstancias especiales, tales como para los(as) pacientes en condición crítica que
podrían estar en peligro de muerte o en el caso de los(as) visitantes que son esenciales para el bienestar emocional y el cuidado
del(a) paciente.
Todos(as) los(as) visitantes deben utilizar el equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) apropiado incluyendo
una mascarilla quirúrgica N95, bata, protección para los ojos y guantes.
Los(as) visitantes de pacientes que tengan COVID-19 (Coronavirus) / o que sean consideradas como personas bajo investigación
(PUI, por sus siglas en inglés) no deben ir a las áreas públicas del hospital (tales como la cafetería).

Departamento de Emergencias
•
•

Se permitirá un(a) visitante por visita al Departamento de Emergencias para los(as) pacientes que están en un cuarto.
Se le llamará al(la) visitante una vez que el(la) paciente esté en un cuarto.

Departamento de Servicios Para Mujeres
•
•

Se permitirán dos visitantes durante los dolores de parto, durante el parto y durante la estadía en el hospital de los padres
biológicos. Estos(as) visitantes deberán ser los(as) mismos(as) visitantes durante la estadía completa del paciente.
Se permitirá un(a) visitante en la sala de operaciones durante los partos quirúrgicos.

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
•

La madre/El padre (o la pareja de la madre) tienen acceso a su bebé las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Salud del Comportamiento
•

Sólo se permiten las visitas familiares virtuales. No se permiten las visitas en persona.

Clínicas de Salud Comunitaria
•

Se permitirá que un(a) visitante acompañe a los(as) pacientes a sus citas.
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Nguyên Tắc Cho Khách Thăm Của JPS
Những người khách thăm được khuyến khích là những người thật cần thiết cho sức khỏe thể
chất hoặc tình cảm và sự chăm sóc của bệnh nhân, chẳng hạn như đối tác chăm sóc hoặc cha mẹ. 
Những cuộc thăm gọi trực tuyến bằng màng hình với những người thân yêu thì được khuyến
khích khi có thể.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Một khách thăm (cùng một người) được phép đến thăm một bệnh nhân mỗi ngày.
Giờ thăm bệnh là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Trường hợp ngoại lệ có thể được cho phép trong trường hợp giai đoạn cuối của cuộc đời.
Một khách thăm qua đêm đối với hạng phòng riêng.
Khách thăm sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt thời gian chuyến thăm của họ.
Khách thăm đến các tầng của bệnh viện nội trú phải từ 18 tuổi trở lên.
Khách thăm phải giữ khoảng cách 6 bước chân đối với những người khác và có thể không tụ tập trên hành lang, sảnh chờ,
McDonalds, hoặc quán ăn tự phục vụ.
Khách thăm được yêu cầu hạn chế thời gian ở bên ngoài phòng của bệnh nhân và sự đi vào và đi ra tòa nhà trong ngày,
để giảm thiểu tiếp xúc với Covid-19 trong cộng đồng.
Tu Sĩ không xem là khách đến thăm và có thể gặp bệnh nhân và gia đình khi cần.

COVID-19 Dương tính hoặc Bệnh Nhân Đang Được Điều Tra (PUI-từ viết tắt của tiếng Anh)
•
•
•
•

Một khách thăm (cùng một người) được phép đến thăm một bệnh nhân mỗi ngày.
Trường hợp ngoại lệ có thể được cho phép trong trường hợp giai đoạn cuối của cuộc đời, hay người thăm viếng là rất cần
thiết cho sự chăm sóc bệnh nhân.
Tất cả người thăm viếng cần mang những vật dụng thích hợp bảo vệ cá nhân (PPE: từ viết tắt của nó trong tiếng Anh) bao
gồm khẩu trang N95, áo bệnh viện, bảo vệ mắt và găng tay.
Khách thăm bệnh nhân COVID-19 / Bệnh nhân đang chờ xét nghiệm (PUI, từ viết tắt của nó trong tiếng Anh) không nên
đến các khu vực công cộng của bệnh viện như quán ăn.

Trường Hợp Khẩn Cấp
•
•

Một khách thăm cho mỗi lần thăm ở khu cấp cứu cho những bệnh nhân đã được cho vào phòng.
Khách thăm sẽ được gọi đến, một khi bệnh nhân đang ở trong phòng.

Dịch vụ Phụ khoa
•
•

Hai khách thăm sẽ được phép vào phòng sanh và trong thời gian ở bệnh viện của cha mẹ sinh; phải là cùng một người
khách trong suốt thời gian lưu trú.
Một khách thăm được phép ở trong phòng mổ trong quá trình sinh mổ.

Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt Dành Cho Trẻ Sơ Sinh (NICU-từ viết tắt bằng tiếng Anh)
•

Mẹ/Cha (người quan trọng khác) được phép vào 24/7 để thăm trẻ sơ sinh của họ.

Sức Khỏe Tâm Sinh Lý
•

Chỉ được thăm trực tuyến. Không được tới thăm tại bệnh viện.

Phòng Khám Sức Khỏe Cộng Đồng
•

Một khách thăm sẽ được phép đi cùng với bệnh nhân đến cuộc hẹn của họ.
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