Thông báo tới các bệnh nhân nhập viện do nhiễm corona
Khi chuẩn bị nhập viện, hãy vào website đọc trước mục "Hướng dẫn nhập viện → Thủ tục nhập viện, các vật cần
mang theo"
Về thủ tục thăm bệnh nhân và sinh hoạt tại bệnh viện:

Khi thăm bệnh nhân
 Dừng cho phép việc đến thăm bệnh nhân. Mọi liên lạc với người chăm sóc- đi kèm bệnh nhân vui lòng thực
hiện qua điện thoại
 Bệnh viện nhận đồ hộ từ gia đình gửi cho bệnh nhân. Khi gia đình đến bãi đỗ xe, hãy gọi điện cho bệnh viện.
Bệnh viện xin phép được nhận đồ tại lối cửa ra vào dành cho ban đêm.
Thời gian nhận gửi đồ: Từ 11h đến 17h. Địa điểm: cửa ra vào dành cho ban đêm
Số điện thoại liên hệ: 0279-52-3551 (Hãy nói là "Xin vui lòng nối máy tới Tòa nhà bệnh viện số 1")
Ngoài người chăm sóc- đi kèm bệnh nhân, không có ai khác được đi vào trong bệnh việ

②Bãi đỗ xe đón bệnh
nhân ra viện

Nơi gửi đoồ đeế n cho bệ nh
nhân

(từ 11h đeế n 17h)

①Sau khi đeế n bệ nh việ n, vui lòng
gọ i cho bệ nh việ n từ bãi đậ u xe

này.

Về việc sinh hoạt khi nhập viện
 Người chăm sóc-đi kèm bệnh nhân không được ra khỏi phòng bệnh từ lúc nhập viện cho tới khi xuất viện.
 Phụ nữ đang mang thai không được đi kèm, chăm sóc bệnh nhân.
 Chỉ được 1 người chăm sóc, đi kèm bệnh nhân.
 Người chăm sóc-đi kèm bệnh nhân tự chuẩn bị các vật dụng cá nhân như sữa rửa mặt, dầu gội đầu, khăn
tắm, quần áo ngủ, khẩu trang đeo trong phòng.
 Người chăm sóc- đi kèm bệnh nhân được cung cấp bữa ăn từ Khoa dinh dưỡng của bệnh viện. Không đem
theo cơm hộp hoặc thực phẩm tươi sống tự chế biến tại nhà vào trong bệnh viện. Đồ uống do quý vị tự chuẩn
bị. Quý vị có thể ăn uống trong phòng bệnh. Nếu trẻ nhỏ muốn uống sữa, phụ huynh vui lòng đem theo bình
sữa, dụng cụ tiệt trùng được chuẩn bị sẵn tại nhà.
 Người chăm sóc- đi kèm bệnh nhân hãy sử dụng vòi xịt hoa sen trong phòng bệnh. Phụ huynh có thể tắm
cùng trẻ nhỏ. Quần áo mặc và khăn tắm của trẻ nhỏ có thể được thuê mất phí. (Khăn tắm có giá thuê 160
yên/ngày, đồ ngủ pajama 120 yên/ngày, tã loại giấy nhỏ SS-L 340 yên/ngày, tã giấy loại lớn 510 yên/ngày).
 Những khăn tắm và quần áo được đem vào trong bệnh viện, vui lòng đem về nhà tự giặt.
 Du khách có thể sử dụng TV/DVD miễn phí.
 Nếu có nguyện vọng, bệnh viện sẽ cung cấp miễn phí giường nằm thu gọn dành cho người chăm sóc-đi kèm
bệnh nhân.
 Khi nhập viện, hãy mang theo Sổ tay mẹ&bé, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ hỗ trợ chi phí đi viện.

Về nội dung phòng bệnh
Phòng bệnh riêng biệt và khép kín, có trang bị phòng tắm, nhà vệ sinh, bồn rửa ray, tivi, đầu đĩa, tủ lạnh nhỏ,ghế,
giường ngủ.
Hiện trạng bày trí phòng trên thực tế có thể khác so với trên ảnh.

Những vật dụng cần mang theo khi nhập viện
[Đồ cho trẻ em]
 Quần áo thay đổi (đồ mặc ra ngoài, đồ lót, đồ ngủ)＜Có thể lựa chọn thuê tại bệnh viện＞


Khăn tắm, khăn mặt＜Có thể lựa chọn thuê tại bệnh viện＞

 Bỉm, giấy lau bỉm＜Có thể lựa chọn thuê tại bệnh viện＞
 Bàn chải đánh răng
 Dầu gội đầu, xà phòng tắm
 Đồ dưỡng da
 Bình sữa, dung dịch tiệt trùng bình sữa, dụng cụ tiệt trùng bình sữa
 Bàn chải mút xốp để rửa bình sữa
 Cốc sứ dày
 Thẻ bảo hiểm y tế
 Sổ y bạ- ghi đơn thuốc
 Sổ tay mẹ&bé
 Thẻ khám bệnh (nếu có)
 Thẻ hỗ trợ chi phí khám bệnh
 Đồ chơi
 DVD
 Thuốc hay dùng hằng ngày
[Đồ cho người lớn đi kèm]
 Quần áo thay đổi
 Khăn tắm, khăn mặt
 Đồ uống (nước, trà, nước hoa quả)
 Dầu gội, xà phòng tắm
 Điện thoại, sạc pin
 Thẻ bảo hiểm y tế
 Khẩu trang
 Thuốc hay uống hằng ngày
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