
 
 

Cập nhật 12/16/2020 tại đây 
 
 

Giới hạn thăm viếng  
Vì do sự tăng lây lan COVID-19 trong cộng đồng, Stanford Health Care sẽ giới hạn 

người thăm viếng. Chúng tôi làm việc này để bảo đảm bệnh nhân chúng tôi có những 
hổ trợ cần thiết trong lúc vẫn giữ được an toàn cho nhân viên và bệnh nhân. 

Bắt đầu Tháng 12 ngày 16, 2020, khách thăm viếng không được cho phép tại bất kỳ 
bệnh viện hay trạm xá nào của Stanford Health Care, ngoại trừ: 

Bệnh viện và phòng cấp cứu: 
Bệnh nhân Không-COVID-19 vào 
lúc cuối đời của họ. 

Mỗi lần thăm viếng, cho một 
giờ tối đa cho ba người thăm 
viếng 

Bệnh nhân COVID-19 vào cuối lúc 
đời của họ. 

Khi có yêu cầu, và chấp 
nhận bởi Hiệp hội Ngoại 
trừ Thăm viếng “Visitor 
Exception Committee” 
  

Bệnh nhân được cho phép một 
người chăm sóc vào với họ trong 
khu vực tiền phẩu thuật với bệnh 
nhân chỉ khi: 

Dưới 18 tuổi  
Bị khuyết tật (thể chất, tâm 
thần, hay chậm phát triển) 
Đang sinh con hay trong phòng 
cấp cứu  
Có người chăm sóc được yêu cầu 
huấn luyện cho chăm sóc tại gia. 

 Phòng phẩu thuật và thủ thuật: 
Bệnh nhân được cho phép 
một người chăm sóc vào với 
họ trong khu vực tiền phẩu 
thuật với bệnh nhân chỉ khi: 

Dưới 18 tuổi  
Bị khuyết tật (thể chất, 
tâm thần, hay chậm phát 
triển)  
Đang sinh con hay trong 
phòng phẩu thuật (người 
chăm sóc được phép trong 
phòng phẩu thuật “OR”) 

Nhóm chăm sóc có thể thảo 
luận điều này với quý vị qua 
điện thoại trước khi phẩu 
thuật. 

 

Phòng khám, phòng xét 
nghiệm, phòng chụp 

quang radiology, khu vực 
xét nghiệm: 

Bệnh nhân được cho phép 
một người chăm sóc vào với 
họ trong khu vực tiền phẩu 
thuật với bệnh nhân chỉ khi: 

Dưới 18 tuổi 
Bị khuyết tật (thể chất, 
tâm thần, hay chậm phát 
triển)  
Đang là thời kỳ cuối đời 
của họ  

Thăm viếng qua truyền hình là cách tốt để hổ 
trợ người thân của quý vị. Gọi Dịch vụ Khách 
hàng “Guest Services” để được giúp đỡ tại 
650-498-3333. 

 

 

 Cám ơn quý vị giúp chúng tôi giữ an toàn cho mọi người.  

 

 

 

 

 

 

Giữ khoảng cách 6 với nhau. 
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