Sức khỏe của quý vị là sự an toàn đối với chúng tôi.
Đại dịch COVID-19 khiến dịch vụ chăm sóc của mọi người bị trì hoãn. Sức khỏe của
quý vị không thể chờ đợi. PeaceHealth an toàn, cởi mở và sẵn sàng chăm sóc cộng
đồng.
Giữ An Toàn Cho Quý Vị
PeaceHealth giữ cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chúng tôi phụ thuộc.
Có một số bước chúng tôi đã thực hiện tại tất cả các trung tâm y tế và phòng khám để
giữ cho quý vị được an toàn khi quý vị đến thăm khám.












Kiểm tra thân nhiệt: Khi đến bất kỳ địa điểm nào của PeaceHealth, mọi người sẽ
được kiểm tra thân nhiệt. Bất cứ ai có thân nhiệt cao sẽ được kết nối với chăm
sóc thích hợp.
Khẩu trang: Tất cả các bệnh nhân và khách đến phòng khám sẽ phải đeo khẩu
trang. Chúng tôi khuyến nghị quý vị tự mang theo, nhưng sẽ được cung cấp nếu
cần.
Giữ khoảng cách xã hội: Thông qua các cơ sở của chúng tôi, quý vị có thể nhờ
đến các biển hiệu nhắc nhở mới cũng như một số chỗ ngồi rộng và các biện
pháp khác để hỗ trợ khoảng cách vật lý an toàn.
Xét Nghiệm COVID-19: Mỗi bệnh nhân nhập viện hoặc đang trải qua phẫu thuật
hoặc thủ thuật xâm lấn đều được xét nghiệm COVID-19. Nếu quý vị gặp chúng
tôi tại một trong các phòng khám của chúng tôi và bác sĩ của quý vị nghĩ rằng
quý vị cần xét nghiệm COVID-19, quý vị sẽ cần phải xét nghiệm.
Hạn chế đối với khách đến thăm: Hạn chế đối với khách đến thăm được áp dụng
trên tất cả các cơ sở của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp của quý
vị hoặc gọi trước cho cơ sở để làm rõ hướng dẫn bất kỳ cho tình huống của quý
vị.
Sử Dụng Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (Personal Protective Equipment, PPE): Tất
cả những người chăm sóc của PeaceHealth đều phải đeo khẩu trang và những
người trong khu vực chăm sóc bệnh nhân đều đeo thêm thiết bị bảo vệ cá nhân
cần thiết.





Nhân viên và đơn vị chuyên trách: Bệnh nhân mắc COVID-19 hoặc có các triệu
chứng được điều trị bởi các nhân viên tận tâm trong các đơn vị cách ly với các
biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cao.
Bề mặt vệ sinh: Trong tất cả các khu vực, các nhóm dịch vụ môi trường của
chúng tôi liên tục đảm bảo các bề mặt được vệ sinh theo tiêu chuẩn y tế nghiêm
ngặt của PeaceHealth.

Lên Lịch Thăm Khám
Chúng tôi có các lựa chọn cho sự chăm sóc mà quý vị cần và sức khỏe của quý vị là an
toàn với chúng tôi.
Để sắp xếp một cuộc hẹn, quý vị có thể:




Đặt lịch hẹn trực tuyến, để xem video hoặc gặp trực tiếp nhà cung cấp mà quý vị
đã biết trước khi sử dụng My PeaceHealth(mypeacehealth.org).
Gọi cho bác sĩ hoặc phòng khám địa phương để nói chuyện với trợ lý lên lịch.
Để biết thông tin về việc sử dụng thông dịch viên trong lần thăm khám của quý
vị, hãy kiểm tra với nhà cung cấp của quý vị.

Phẫu Thuật và Thủ Thuật
PeaceHealth đang khôi phục các hoạt động để cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết
cho bệnh nhân của chúng tôi. Chúng tôi đang thực hiện các ca phẫu thuật và thủ thuật
phù hợp với hướng dẫn từ các thống đốc bang Alaska, Washington và Oregon.
Thông Tin Xét Nghiệm COVID-19
Xét Nghiệm COVID-19
PeaceHealth hiện đang chủ động xét nghiệm lây nhiễm COVID-19 cho tất cả các bệnh
nhân được đưa vào bệnh viện của chúng tôi bất kể triệu chứng. Tất cả các bệnh nhân
tiếp nhận thủ thuật tại các cơ sở PeaceHealth của chúng tôi đều được tự động liên hệ
để sàng lọc COVID-19 trước khi làm thủ thuật. Chúng tôi cũng cung cấp xét nghiệm
trong phòng khám của PeaceHealth Medical Group và các địa điểm chăm sóc khẩn cấp
cho những người có triệu chứng hoặc lo ngại về lây nhiễm COVID-19 một cách chủ
động. Các xét nghiệm phải được sự cho phép trước của bác sĩ.
Xét nghiệm kháng thể
PeaceHealth đang cung cấp xét nghiệm kháng thể COVID-19 cho bệnh nhân thông qua
PeaceHealth Medical Group sau lần thăm khám với nhà cung cấp. Còn được gọi là xét
nghiệm huyết thanh học, xét nghiệm kháng thể COVID-19 xem xét liệu hệ thống miễn
dịch của quý vị có đáp ứng với sự lây nhiễm hay không. Điều quan trọng cần biết là
ngay cả khi cơ thể đã tạo ra kháng thể chống lại vi-rút, việc đó vẫn chưa được chứng
minh rằng các kháng thể này có thể chống lại sự lây nhiễm của vi-rút COVID-19 trong

tương lai và thậm chí nếu chúng có thể, thì trong bao lâu. Do đó, điều quan trọng là
phải tiếp tục tuân theo tất cả các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm như đeo khẩu trang,
rửa tay và giữ khoảng cách xã hội ngay cả khi quý vị có kết quả khả quan.
Nguồn Lực Bổ Sung
Để biết thêm thông tin về COVID-19, hãy truy cập: www.cdc.gov.

