
  
HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI ÐẾN THĂM BỆNH NHÂN 
 
Ưu tiên của chúng tôi là giữ cho bệnh viện và những cơ sở khác được 
an toàn cho mọi người. 
 
Chúng tôi biết rằng việc thăm viếng là rất quan trọng cho sự hồi phục của bệnh 
nhân, nhưng việc nghỉ ngơi cũng quan trọng không kém. 
 
Ðể có được sự chăm sóc tốt nhất, và giúp cho bệnh nhân có được một sức khỏe 
toàn hảo, chúng ta cần lưu ý những yêu cầu của bệnh nhân và người thăm viếng. 
 
Sở Y tế Manukau đã áp dụng những điều lệ linh động như sau: 
 

 Bệnh nhân chỉ được phép có một người hỗ trợ chính yếu từ 8 giờ sáng đến 8 
giờ tối. Người hỗ trợ này phải là người lớn và phải được bệnh nhân chỉ định. 

 Thăm viếng qua đêm ( 8 giờ tối đến 8 giờ sáng ) cho người hỗ trợ chính yếu 
chỉ có thể được xem xét vì lý do nhân đạo đặc biệt. 

 Giờ thăm viếng cho gia đình là từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. 

 Mỗi lần bệnh nhân chỉ được hai người đến thăm trong thời gian thăm viếng 
trên, ngoài người hỗ trợ chính yếu. 

 Nếu có nhiều hơn hai người muốn vào thăm thì nên thay phiên nhau để tránh 
gây ra sự đông đúc và ồn ào ảnh, gây hưởng đến các bệnh nhân khác. 

 Trẻ em dưới 16 tuổi không được vào thăm trừ khi có sự chấp thuận đặc biệt. 

 Nếu một em bé được phép vào thăm, em bé đó sẽ được xem như một trong 
hai người đến thăm người bệnh. 

 Thăm viếng vì lý do nhân đạo đặc biệt phải được chấp thuận trước bằng cách 
liên hệ với Y tá trưởng hay Trưởng Hộ Sinh. Những thông tin để liên hệ đều 
có ghi rõ trên website của chúng tôi. 

 Đồ ăn Take away dành cho bệnh nhân không được đem vào bệnh viện. 

 Nếu bạn không được khỏe, xin không vào thăm viếng. 

 Một vài Khu Chăm sóc Ðặc biệt có thêm những hạn chế khác về việc thăm 
viếng. Xin xem thêm chi tiết trên trang Khách thăm viếng và Gia đình. 

 Người đi thăm viếng phải đăng ký khi vào bệnh viện. 
 
 
KHU BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ 
 
Bệnh nhân ngoại trú được phép đem theo một người hỗ trợ, người này phải đăng 
ký. 



Họ phải có sự đồng ý trước của văn phòng bệnh nhân ngoại trú nếu họ đi với trẻ em 
dưới 16 tuổi khi em này không phải là bệnh nhân. 
 
Những thắc mắc về Các Cuộc Hẹn cho Bệnh Nhân Ngoại Trú - Dịch Vụ Bệnh Nhân. 
 
Xin liên lạc: 
 

 Ðiện thoại:  (09) 277 1660  từ 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều, từ Thứ hai đến 
Thứ sáu ( trừ ngày lễ ). 

 Email: customerservice@superclinic.co.nz 
 
 
 
             HÃY GIÚP CHÚNG TÔI GIỮ AN TOÀN CHO BỆNH NHÂN 
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