Regulamento de Visitas/Acompanhantes
Horários de visitas
SUS - 12:00 às 14:00 horas e das 16:00 às 18:00 horas;
Convênios – 11:00 às 20:00 horas ;
Particular – 11:00 às 20:00 horas;
U. M. P. G. (Unidade de Monitoramento de Pacientes Graves), nos horários das 13:00 horas às
13:30 horas e das 16:00 horas às 16:30 horas.
O paciente que necessitar de acompanhante, é permitido e liberado o acompanhante igual ou
superior a 18 anos, se for do mesmo sexo, podendo haver trocas nos horários préestabelecidos, ou seja:




Das 08:00 horas às 09:00 horas
Das 12:00 horas às 14:00 horas
Das 19:00 horas às 20:00 horas

- Pede-se, que seja respeitado o horário estipulado para visitas e de acompanhante.
- NÃO é permitido a entrada de Menores de 12 (doze) anos.
- Visitas aos doentes graves serão autorizadas pelo MEDICO responsável.
- Informação por Telefone, das 11:00 às 12:00 horas.

IMPORTANTE
Avise seus familiares e amigos que a VISITA é LIMITADA e controlada pela RECEPÇÃO, tendo
em vista o bem estar do paciente. De acordo com o CONSELHO TÉCNICO, este regulamento é
para evitar contaminação e infecção hospitalar, etc. A Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira
César, não se responsabiliza pelos objetos pessoais como joias, aparelhos elétricos e
eletrônicos, dinheiro, utensílios trazidos e ou deixados no hospital por pacientes, familiares e
visitantes.
Atenção:
- NÃO manipulem soros e outros equipamentos médicos, solicitem auxílio da enfermagem;
- NÃO será autorizada a entrada de acompanhantes sem camisa ou com roupas inapropriadas nas unidades de
internação, bem como pessoas com o comportamento alterado;
- NÃO sentem no leito do paciente;
- NÃO entrem nas Unidades caso estejam resfriados, com dor de garganta, furúnculos e doenças
transmissíveis;
- NÃO FUMEM;
- Façam silêncio;
- Colaborem com a limpeza das Unidades de Internação;
- Lavem as mãos antes e após o contato com o paciente.

