Aos pacientes que irão se internar por infecção do Corona
Para os preparativos para a internação, verifique no Home Page deste hospital no ítem sobre
internação <procedimentos para internação・pertences>
Sobre visitas e vida no Hospital difere do que consta no Home Page. Siga as

instruções abaixo.

Sobre as visitas
・Visitas estão proibidas.

O contato com acompanhante deve ser feito pelo pelo celular.

・ Entrega de objetos pelos familiares: quando chegar no estacionamento ligue

para o hospital. A entrega será feita na entrada do atendimento noturno.
Atendimento: das 11 as 17 horas

Local de entrega: porta de atendimento Noturno

Telefone: 0279-52-3551 (peça para ligar para o “DAI ITI BYOTO”
・Quando da internação não poderá entrar ninguém no hospital, exceto o acompanhante.

②Estacionamento
quando hospitalizado
Ao sair do hospital
Lugar para pegar

Where to deliver
your luggage
11:00 -17:00

①Uando você chegar ao
hospital, por favor, ligue
para o hospital deste
estacionamento.

Vida no hospital
・O acompanhante, desde a internação até a alta, não poderá sair do quarto da

internação.

・Em princípio, estamos recusando acompanhante gravida.

・Poderá haver apenas 1 acompanhante.
・O acompanhante deverá providenciar os seus objetos pessoais (material para higiene,
・shampu ou similar, roupas, toalhas) e máscaras para uso no hospital. A refeição do acompanhante
será fornecida pelo setor de nutrição sendo proibido trazer bento preparado em casa ou alimentos in
natura. A bebida deve ser providenciada individualmente. Poderá tomar no quarto. Caso a
criança esteja tomando leite, traga a mamadeira
e produtos de higienização que está usando em casa.
・O acompanhante use o chuveiro do quarto. Pode tomar banho junto com a criança. Quanto
a roupa e toalha da criança, se desejar, poderá ser alugado no hospital (toalha: ¥160/dia; pijama:
¥120/dia; fralda descartável SS-L: ¥340/dia; fralda tamanho grande: ¥510/dia).
・Quanto as roupas e toalhas trazidas devem ser lavadas em casa.
・O uso da TV / DVD é gratuito.
・Se desejar o acompanhante pode usar cama portátil (grátis).
・Quando da internação não esqueça de trazer: Carteira de saúde mãe/filho; Carteira do seguro de

saúde e Carteira de medicina social (pinku ca-do).

Sobre quarto do doente
O quarto é individual e possui chuveiro, toalete, pia para lavar as mãos, TV, toca DVD, geladeira
(mini), cama, cadeira. A disposição dos aparelhos pode diferir das fotografias.

＜Sobre o quarto do doente＞
O dia de quem está internado
6:00
7:00
8:00
9:00

Enfermeiro noturno

acordar
café da manhã

Vamos tirar a temperatura

Fale sobre alterações do

paciente e estado de saúde do acompanhante sobre
lanche
Temperatura: o acompanhante deve registrar temperatura
e condições de saúde
12:00
almoço
15:00
lanche
16:00
17:00
Temperatura: o acompanhante deve registrar temperatura
e condições de saúde

10:00

18:00
20:00

jantar
dormir (vai apagar as luzes)

22:00
24:00
1:00

Os
enfermeiros
trabalham
por
turnos.
No início, o enfermeiro encarregado virá
cumprimentar. Se necessário será feito mesmo a
noite, há possibilidade de fazer a ronda mesmo no
horário de dormir

Enfermeiro noturno

O que trazer para internação
【Pertences da criança】
□ muda de roupa (roupa, roupa de baixo, pijama, etc.)
＜é possível optar por empréstimo do hospital＞
□ toalha de banho, de rosto, de mão
＜é possível optar por empréstimo do hospital＞
□ fraldas, material de limpar o bumbum
＜é possível optar por empréstimo do hospital＞
□ escova de dentes
□ shampu, body soap (lavar o corpo)
□ materiais para limpeza de pele
□ mamadeira, detergente para lavar mamadeira e desinfecção
□ esponja para lavar a mamadeira
□
□
□
□
□
□
□
□
□

mag cup (caneca)
seguro de saúde
carteira de medicamentos
carteira de saúde mãe/filho
cartão de consulta (se tiver)
tiquet de medicina social (pinku cado)
brinquedos
DVD
remédio que toma habitualmente

【Objetos do acompanhante】
□ mudas de roupa
□ toalha de banho, de rosto e de mão
□ bebida (águam, chá, sucos)
□ shampo, body soap (sabão para banho)
□ celular e recarregador de bateria
□ carteira do seguro de saúde
□ máscaras
□ remédios para doenças que possui
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