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Thông tin Thăm thân- Tiếng Việt 
 
 
Giới thiệu 
Chúng tôi chào đón hỗ trợ của gia đình và bạn bè tại bệnh viện; chúng tôi biết rằng đây là hỗ trợ 
quan trọng cho bệnh nhân, nhất là về dinh dưỡng, lành bệnh, phục hồi và chất lượng chăm sóc 
nói chung. Chúng tôi cũng cần đảm bảo an toàn nhất có thể cho bệnh nhân, gia đình và nhân 
viên trong đại dịch COVID-19 vì vậy việc thăm thân cần tiếp tục được quản lý cẩn trọng. 

 
Để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, gia đình và nhân viên, đôi lúc cần tạm hạn chế thăm 
thân. Quyết định này được đưa ra một cách rất cẩn trọng và sẽ được rà soát sát với thực tế. 

 
Thông tin cập nhật về các hạn chế thăm thăm thân đang áp dụng tại NHSGGC được đăng tải 
trên trang web của NHSGGC. Nhân viên khoa cũng sẽ có thể cung cấp thông tin cho bạn về 
các quy định thăm thân hiện thời tại khoa bạn muốn đến thăm. Việc vào thăm bệnh nhân sẽ 
được tổ chức linh hoạt và cảm thông nhất có thể để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, gia 
đình và nhân viên. 

 
Tờ rơi này sẽ hướng dẫn cách thăm thân an toàn trong giai đoạn COVID-19. 
 

 
 Tôi thu xếp vào thăm như thế nào?   
 

Vui lòng liên hệ với khoa để trao đổi về thu xếp thăm thân; có thể bạn phải thu xếp buổi thăm từ 
trước, để giúp chúng tôi hạn chế số người có thể có mặt cùng lúc trong một phòng hoặc khoa 
và tuân thủ quy định giãn cách thực tế. 

Danh sách số điện thoại của tất cả các khu điều trị và khoa bệnh được đăng tải trên trang web 
của NHSGGC hoặc bạn có thể liên hệ với tổng đài bệnh viện.  

 
 Tôi cần làm gì trước khi vào thăm?? 
 
Vui lòng cân nhắc rủi ro tiềm ẩn mà việc vào thăm có thể gây ra cho người bạn muốn gặp, cho 
bản thân và các khách thăm khác, cũng như nhân viên. 
 
Rủi ro sẽ cao hơn nếu: 

 
• người bạn muốn vào thăm đã được xác nhận mắc COVID-19 hoặc nhiễm bệnh đường hô 

hấp khác 
• người bạn muốn vào thăm gần đây đã tiếp xúc với một trường hợp mắc COVID-19. 
• bạn chưa tiêm vắc xin đầy đủ 
• bạn có bệnh nền 
• bạn không thể giữ khoảng cách 2m 
• bạn không thể đeo khẩu trang 

https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
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Những vấn đề trên sẽ không làm cho bạn không thể vào thăm, nhưng vui lòng liên hệ với 
khoa trước khi vào thăm để trao đổi tiếp vấn đề với nhân viên.  

Bạn cần có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng tối đa 24 giờ trước khi vào thăm – 
càng gần thời gian vào thăm càng tốt. 

Thông tin về cách thức đặt Xét nghiệm Nhanh được đăng tải tại trang web Chính phủ X-cốt-len 
 
 Khi tôi đến khoa thì sẽ như thế nào? 

 Khi tới khoa và mỗi lần bạn vào thăm, nhân viên sẽ kiểm tra sức khỏe của bạn và hỏi bạn một số câu    
 hỏi về sức khỏe để đảm bảo an toàn khi bạn vào thăm. Họ sẽ hỏi bạn những câu hỏi sau: 
 

● Bạn có thấy không khỏe không? 
● Bạn có đang bị ho kéo dài, mất vị giác hoặc khứu giác, các triệu chứng giống như cúm hoặc 

đang sốt? 
● Bạn có đang tự cách ly vì bạn đã tiếp xúc với người nghi ngờ mắc COVID-19, hoặc đã có kết 

quả xét nghiệm COVID-19 dương tính? 

  Bạn sẽ không được phép vào thăm nếu bạn không đạt kiểm tra an toàn trên. 
 

Tôi phải làm gì khi vào thăm? 

Vì sự an toàn cho bạn, cho bệnh nhân và nhân viên, bạn cần làm như sau: 
 
● Face mask (Khẩu trang/khăn che mặt) – Phải đeo khẩu trang/khăn che mặt mọi lúc, trừ khi có 

lý do để bạn không thể làm vậy. 
● Avoid (Tránh) tụ tập tại các khu vực công cộng của bệnh viện. Nếu có thể, hãy đi thang bộ để 

tránh chờ đợi tại sảnh thang máy. Hạn chế tối đa có thể một cách hợp lý việc di chuyển tới 
các khu vực khác của bệnh viện 

● Clean your hands – Rửa tay bằng sát khuẩn tay trước và sau khi bạn rời khu điều trị hoặc 
khoa bệnh và khi bạn chạm vào bất cứ thứ gì. 

● Two metres – Giữ khoảng cách 2m với người khác khi có thể.  
● Self-isolate –Tự cách ly. Bạn không được tới thăm nếu bạn đang không khỏe, hoặc đã được 

khuyên tự cách ly. 

Vệ sinh đường hô hấp cũng luôn quan trọng, vui lòng che mũi và miệng bằng khăn giấy dùng 
một lần khi hắt hơi, ho, lau chùi hoặc xì mũi. Bạn nên vứt khăn giấy dùng một lần vào thùng rác 
ngay lập tức và rửa tay.  

Có thể có những tình huống mà nhân viên phải mời bạn tạm thời ra khỏi khoa hoặc ra về khi bạn 
đang vào thăm. Chúng tôi sẽ luôn giải thích lý do khi phải thực hiện việc này. Chúng tôi nghi nhận 
hỗ trợ và cảm thông của bạn khi việc này là cần thiết để đảm bảo an toàn và riêng tư cho tất cả 
mọi người. 

  

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms/
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 Tôi có thể vào thăm cùng những người khác? 
Chúng tôi hiểu rằng trong một số trường hợp, người nhà được chọn vào thăm có thể cần người 
khác đi cùng, ví dụ trẻ em vào thăm, hoặc một người cao tuổi không đủ sức khỏe để tự vào bệnh 
viện một mình. Nhân viên khoa sẽ tạo điều kiện cho người đi kèm có mặt và sẽ giải thích cách thức 
chúng tôi hỗ trợ việc này. 

 
 Tôi có được chạm vào người thân hoặc bạn khi vào thăm? 
Bạn có thể chạm vào người thân hoặc bạn mình (ví dụ, cầm tay, ôm, hôn) – tuy nhiên, vui lòng 
nhớ rằng giữ khoảng cách 2 mét bất cứ khi nào có thể sẽ giảm nguy cơ COVID-19 hoặc các vi 
rút đường hô hấp khác lây sang bạn, người thân hoặc bạn bè, bệnh nhân khác và nhân viên. 

 Tôi có thể ra ngoài khoa đi dạo với người thân hoặc bạn mình nếu có thể? 
Vui lòng hỏi trước nhân viên khoa. Bạn có thể được đi dạo tại các khu vực chung của bệnh viện 
hoặc sân bệnh viện với điều kiện bạn làm theo các biện pháp giãn cách xã hội và đeo khẩu trang 
/ khăn che mặt. 

 
 Tôi có được sử dụng các tiện ích của bệnh viện? 

Các cửa hàng tạp hóa và nhà ăn bệnh viện mở cửa tại tất cả các cơ sở của bệnh viện. Nếu sử 
dụng bất kỳ tiện ích nào như vậy, bạn phải đảm bảo áp dụng tất cả các biện pháp an toàn quy 
định – đeo khẩu trang / khăn che mặt, giữ khoảng cách xã hội 2 mét khi có thể, cung cấp thông 
tin liên lạc cho ứng dụng Trace and Protect (Truy vết và Bảo vệ), sử dụng sát khuẩn tay khi ra 
vào khu nhà v.v… 

Nếu có thể, bạn nên sử dụng nhà vệ sinh dành cho người ngoài. Chúng tôi mong bạn không sử 
dụng nhà vệ sinh cho bệnh nhân và nhân viên, trừ khi không còn lựa chọn nào khác. 

 

 Vì sao tôi có thể không được vào thăm? 
COVID-19 vẫn đang hiện hữu và có thể lây lan dễ dàng. Để giảm bớt nguy cơ, chúng tôi cần tiếp 
tục chú trọng đến các biện pháp kiểm soát thăm thân và ngăn ngừa lây nhiễm. 

Các khoa tại bệnh viện có nhiều bệnh nhân dễ bị tổn thương, và đặc biệt với một số loại bệnh 
và phương pháp điều trị, chúng tôi cần hết sức thận trọng, đảm bảo đánh giá nguy cơ một cách 
phù hợp, và đánh giá lại nếu và khi tình hình thay đổi. 

Nếu không thể vào thăm, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn vì sao điều này là cần thiết. Chúng tôi 
sẽ rà soát thường xuyên khi có thể và sẽ đánh giá lại khi tình hình thay đổi. 

 Bạn không được vào thăm nếu bạn không khỏe hoặc bạn đã được hướng dẫn tự cách ly. 

 

Nếu việc vào thăm bệnh nhân bị hạn chế hơn, có tình huống nào được phép vào thăm 
người bệnh hay không? 
Nếu chúng tôi phải hạn chế vào thăm tại một khoa hoặc một khu vực cụ thể, ví dụ do việc bùng 
phát COVID-19 hoặc việc lây nhiễm cộng đồng tăng nhanh, việc vào thăm thiết yếu vẫn sẽ tiếp 
tục.  
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 Sau đây là các ví dụ về những loại tình huống có thể “vào thăm thiết yếu”:  
  
• bạn lúc sinh nở hỗ trợ người đi khám thai.   
• người đang được chăm sóc cuối đời – chúng tôi trông đợi tình huống này được định nghĩa một 

cách linh hoạt và cảm thông nhất có thể, để hỗ trợ bệnh nhân sắp qua đời có thời gian ý nghĩa 
bên người thân yêu trong những ngày, tuần, tháng cuối cùng của mình.  

• để hỗ trợ người có vấn đề về sức khỏe thâm thần, mất trí nhớ, thiểu năng trí tuệ hoặc tự kỷ, 
khi sự vắng mặt sẽ khiến bệnh nhân bị căng thẳng.   

• khi có người nhận được thông tin về chứng bệnh hoặc phương pháp điều trị gây thay đổi cuộc 
sống 

• để đi kèm trẻ em trong bệnh viện 
• trẻ em nhập viện được quyền có một hoặc cả hai bố mẹ bên cạnh để chăm sóc. Trẻ em nằm 

viện phải được gặp anh chị em hoặc trẻ em khác 
• trong các tình huống tương tự khác khi sự hỗ trợ của một người khác là điều thiết yếu để bảo 

vệ quyền lợi và sự ổn thỏa mọi mặt của người bệnh.   
 
Nhân viên sẽ áp dụng các hướng dẫn này một cách linh hoạt, vì bệnh nhân và cảm thông nhất 
có thể. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc vào thăm thiết yếu tại trang web của NHSGGC. 
 
Người chăm sóc, những người chăm sóc thiết yếu hoặc hỗ trợ tinh thần, hoặc chăm sóc tâm 
linh không được coi là khách thăm theo định nghĩa trong hướng dẫn này và sẽ tiếp tục được 
phép tới chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện, kể cả các khu vực chỉ cho phép vào thăm thiết yếu. 

 

Nếu tôi hoặc gia đình và bạn bè không thể vào thăm thì sao? 
Nếu bạn không thể trực tiếp vào thăm, hãy sử dụng công nghệ như mạng xã hội hoặc gọi điện 
để giữ liên lạc. Nếu người bạn muốn nói chuyện không thể sử dụng thiết bị riêng, hãy truy cập 
dịch vụ Thăm hỏi Trực tuyến Vì Bệnh nhân của chúng tôi. Tất cả các khoa đều có iPad để thực 
hiện ‘thăm hỏi trực tuyến’ (gọi có hình ảnh) cho phép bệnh nhân có thể nhìn thấy và nói chuyện 
với những người có ý nghĩa với họ từ xa. 

 

Tôi có thể biết thêm thông tin ở đâu? 
Thông tin thêm về các thu xếp vào thăm bệnh nhân hiện hành được đăng tại trên Trang web 
NHSGGC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nếu bạn cần thông tin này ở định dạng dễ sử dụng như chữ khổ rộng hoặc chữ nổi Braille, 
hoặc bằng ngôn ngữ cộng đồng, vui lòng gửi emaill tới person.centred@ggc.scot.nhs.uk 
 
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự hợp tác và hỗ trợ. 
 

https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/patients-and-visitors/person-centred-visiting/person-centred-virtual-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
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