W Hartford HealthCare,
robimy to, co bezpieczne
Bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas najważniejsze. Podjęliśmy dodatkowe
środki ostrożności, aby pacjenci czuli się bezpiecznie i pewnie w czasie wizyt
w Hartford HealthCare.

Bezpieczniejsze otoczenie
Zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia wszystkich często dotykanych powierzchni
(lady, gałki drzwiowe, stoliki nocne, dzwonki alarmowe, szyny łóżkowe) za pomocą
środków dezynfekujących zatwierdzonych przez EPA. Dokonujemy pełnego
czyszczenia pomiędzy przyjęciami kolejnych pacjentów, jak również myjemy i
dezynfekujemy cały sprzęt do pielęgnacji pacjenta (wózki inwalidzkie, mankiety
ciśnieniowe, pulsoksymetry itp.) po jego każdorazowym użyciu.

Bezpieczniejsze wyznaczanie terminów wizyt
Bezpieczeństwo zaczyna się jeszcze przed wejściem do placówek Hartford
HealthCare. W czasie rozmowy telefonicznej dotyczącej umówienia wizyty
zapytamy o Pana(-i) stan zdrowia oraz wszelkie Pana (-i) objawy. Zachęcamy do
użycia (lub utworzenia) konta MyChartPLUS, aby móc zaoszczędzić czas poprzez
wypełnienie kwestionariusza przed wizytą. Przypomnimy o konieczności noszenia
maski lub osłony twarzy po przybyciu do placówki. Jeśli Pan(-i) takowej nie
posiada, zapewnimy ją po Pana(-i) przybyciu.

Bezpieczniejsza opieka
Pracownicy HHC są badani pod kątem objawów i poddawani kontroli
temperatury przy każdorazowym wejściu na teren naszych placówek i są
odpowiednio testowani. Zarówno pracownicy, jak i pacjenci są zobowiązani
do noszenia masek.

Bezpieczniejsze procedury medyczne i badania
Pacjenci z wyznaczonymi datami operacji lub innych zabiegów
medycznych zostaną zbadani pod kątem COVID-19 odpowiednio od
trzech do pięciu dni przed dniem zabiegu lub hospitalizacji.

Bezpieczniejsze wizyty lekarskie
Nasi lekarze z Grupy Medycznej oferują wizyty w gabinecie lekarskim,
telefoniczne i wirtualne — w zależności od tego, co w Pana(-i) przypadku
jest najbardziej odpowiednie. Należy skontaktować się z gabinetem
swojego lekarza lub zadzwonić pod numer 1.855.300.6933.

Bezpieczniejsze ręce
Zachowanie higieny rąk jest obowiązkiem wszystkich pracowników,
pacjentów i gości HHC. Dostępne są stacje odkażające z
efektywnymi produktami na bazie alkoholu do zabijania zarazków.

Bezpieczniejsze informacje
Chcemy omówić kroki, które podejmujemy, aby mógł(-a) Pan(-i)
zachować bezpieczeństwo — i o tym co dla Pana(-i) robimy. Chętnie
udzielimy informacji na temat objawów COVID-19; strategii
prewencyjnych, w tym dystansowania społecznego; kiedy i jak nosić
maskę ochronną; właściwych metod higieny rąk; kiedy szukać pomocy w
nagłych wypadkach - i więcej. Oferujemy również całodobową infolinię
dostępną pod numerem 860.972.8100.

Bezpieczniejsze wizyty
W przypadku procedur ambulatoryjnych, zarówno Pan(-i), jak i osoba
towarzysząca przejdziecie proces przesiewowy, w czasie którego po wejściu do
placówki zostanie zmierzona temperatura. Jeśli wyniki Pana(-i) badania i
badania osoby towarzyszącej będą ujemne, Pan(-i) i osoba towarzysząca
zostaniecie wpuszczeni do placówki z założonymi osłonami twarzy i Pana(-i)
osoba towarzysząca zostanie poproszona o zaczekanie w poczekalni, która
została zmodyfikowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku
zabiegów wykonywanych w warunkach szpitalnych, zarówno Pan(-i), jak i osoba
towarzysząca zostaniecie poddani testom i jeśli wynik będzie negatywny,
zarówno Pan(-i), jak i osoba towarzysząca, zostaniecie wpuszczeni na teren
placówki z założoną maską.

30 000 pracowników Hartford HealthCare współpracuje ze
sobą w celu zapewnienia opieki w bezpieczny sposób, aby
chronić Pana(-i) zdrowie i dobre samopoczucie.

Dodatkowe informacje można uzyskać odwiedzając
stronę HartfordHealthCare.org

