Keadaan Tak Terduga.
Perawatan Luar Biasa.
PENGALAMAN BARU PERAWATAN KESEHATAN MENANTI,
BERFOKUS PADA KESELAMATAN ANDA DAN PERAWATAN KLINIS UNGGULAN.
Wabah COVID-19 begitu drastis mengubah hidup kita. Di Wentworth-Douglass sini, kami kerahkan
segalanya untuk merawat mereka yang paling rentan dalam masyarakat kita. Syukurlah, Seacoast
tidak mengalami ancaman yang sama akibat COVID-19 seperti di wilayah lain, namun kami tetap
siaga agar bisa bertindak cepat jika terjadi lonjakan kasus.
Dengan mengikuti pedoman yang dikeluarkan negara bagian New Hampshire, WentworthDouglass telah mulai membuka kembali layanan secara bertahap, dimulai dengan kasus yang
paling segera perlu ditangani. Kami ingin menawarkan layanan yang Anda butuhkan dan menjamin
untuk Anda saat ini – selalu seperti biasanya – keselamatan Anda prioritas utama kami.
KESELAMATAN LUAR BIASA
Keselamatan pasien selalu jadi inti misi kami – dan kini kami terus menerapkan langkah pencegahan yang
tangkas untuk mengurangi risiko infeksi apa pun.

PENYELIDIKAN
Siapa pun yang berkunjung ke Rumah Sakit Wentworth-Douglass atau salah satu
fasilitasnya dengan tujuan berobat ringan akan ditanyai pertanyaan penyelidikan
gejala yang sederhana saat masuk.

MASKER
Semua orang di fasilitas kami, baik staf maupun pasien, harus memakai masker
bedah agar terlindung dari penularan COVID-19. Semua orang diberi masker saat
masuk dan diminta memakainya sepanjang berkunjung di rumah sakit.

KEBERSIHAN TANGAN
Siapa pun yang memasuki gedung kami akan diminta membersihkan tangan
mereka. Pos pencucian tangan juga disediakan di seluruh gedung kami.

JAGA JARAK INTERAKSI
Semua orang harus menerapkan jaga jarak fisik yang baik – menjaga jarak
sekurang-kurangnya 6 kaki (2 meter) antar individu. Kami telah melakukan
perubahan pada proses masuk-keluar pasien, ruang tunggu, dan kawasan umum
untuk menggalakkan pemisahan ini.
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PEMBERSIHAN
Tim Layanan Lingkungan kami peraih penghargaan selalu jadi yang terdepan.
Tim ini terus menerapkan protokol pembersihan dan disinfektasi yang agresif dan
menambahkan perlindungan untuk mencegah penyebaran infeksi. Tindakan
tersebut antara lain adalah penggunaan pembersih pembunuh spora dan robot
sinar Ultra Violet yang membunuh virus COVID-19.

PENGETESAN
Pasien yang menjalani tindakan pembedahan dan prosedur wajib menjalani tes
COVID-19 paling lambat 48 jam sebelum jadwal mereka yang ditetapkan itu.

KEBIJAKAN MEMBESUK
Kami saat ini tidak mengizinkan adanya pembesuk di Rumah Sakit WentworthDouglass. Ini termasuk juga warga biasa dilarang mengunjungi kantin rumah
sakit atau ruang publik dan siapa pun berusia di bawah 18 tahun. Pengecualian
diberikan pada perawat yang mendampingi pasien memenuhi jadwal mereka,
perawatan menjelang akhir hayat, dua orang tua atau wali diizinkan untuk
mendampingi pasien anak-anak, dan satu pembesuk diizinkan untuk pasien
persalinan & kelahiran.

ANDA BISA MELINDUNGI DIRI ANDA DARI COVID-19
Ikuti panduan ini:
• Ikuti anjuran cuci tangan yang sesuai.
• Tutup hidung dan mulut Anda saat batuk atau bersin dan langsung cuci tangan Anda.
• Jaga jarak 2 meter antara Anda dan orang lain.
• Pakai masker dengan benar, pastikan hidung dan mulut Anda tertutup semuanya.
• Cuci tangan Anda setelah memegang apa saja seperti gagang pintu, tombol elevator, dan
pegangan tangga.
• Bersihkan selalu gawai dan barang Anda dengan rajin diberi disinfektan.

Terima kasih sudah percayai kami merawat Anda.
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