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Visão geral
O objetivo deste documento é fornecer orientações de visitação para os Programas Residenciais do Departamento
de Serviços de Desenvolvimento (DDS). Estas orientações substituem e revogam todas as orientações anteriores de
visitação emitidas pelo DDS.

Orientações
Os programas devem retornar às práticas e políticas de visitação pré-pandemia com as seguintes exceções:
•

Os visitantes devem passar por uma triagem antes de entrarem nas residências. Quaisquer visitantes
com sintomas de infecção por COVID-19, diagnóstico de COVID-19 nos últimos 10 dias, ou contato
próximo com alguém que tenha apresentado uma infecção por COVID-19 nos 14 dias anteriores
(independentemente do status de vacinação do visitante) não será permitido entrar.

•

Embora a vacinação do visitante possa ajudar a evitar a disseminação da COVID-19, os visitantes não
devem ser obrigados a serem testados ou vacinados (ou mostrar prova de tal) como condição de
visitação.

•

Os estabelecimentos devem manter um registro diário de nomes e informações de contato para todos
os visitantes.

•

Segurança, cuidados e medidas e políticas de controle de segurança adequados devem estar em vigor
para todas as visitas.

•

A visitação será restringida se o residente tiver apresentado um diagnóstico de COVID-19 nos últimos 10
dias ou presumir-se que tenha um diagnóstico positivo. A visitação também será restringida se houver
um surto de COVID-19 no estabelecimento.

•

Os programas devem comunicar as diretrizes de visitação para famílias e/ou responsáveis e devem
continuar a aumentar a visitação presencial, apoiando tentativas de famílias e responsáveis a visitar
remotamente usando tecnologia, incluindo telefonemas e videochamadas.

•

Os visitantes devem usar máscaras em todos os momentos dentro dos ambientes fechados.

•

Os visitantes totalmente vacinados podem remover as máscaras ao ar livre.
o As pessoas totalmente vacinadas são definidas como tendo sido vacinadas com a dose final há
mais de 14 dias. Em uma série de vacinação de duas doses, como as vacinas Pfizer ou Moderna,
a pessoa é considerada totalmente vacinada 14 dias ou mais após a segunda dose. Depois de
uma vacina de dose única, como a vacina Janssen Johnson & Johnson, a pessoa é considerada
totalmente vacinada 14 dias ou mais após a dose única.

•

Residentes completamente vacinados podem receber visitas de entes queridos completamente
vacinados sem manter o distanciamento social, se assim escolherem.

•

As orientações podem estar sujeitas a alterações conforme exigido pelo Departamento de Saúde Pública
de Massachusetts ou conselhos de saúde locais.

