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Memo. Circular nº 22/NUCIH                            
Para: DG, DT, Chefia de enfermagem e Serviço 
 

ORIENTAÇÕES DE LIBERAÇÃO 

 

            O NUCIH autoriza a 
maiores de 18 (dezoito) anos 

Na chegada ao serviço de saúde, o 
respiratórios (por exemplo: tosse, coriza, dificuldade para respirar,
AQUELE que apresentar algum desses sintomas será 

O visitante deve ser orientado a não circular em outras áreas de assistência do serviço de 
saúde, manter o distanciamento mínimo de 1 metro de outras pessoas, 
freqüente das mãos (com preparação alcoólica ou água e sabão) e a permanecer de máscara
(máscaras limpas, secas, bem ajustadas à face e que cubram: 
da área do paciente que estiver 

            O NUCIH, considerando o Decreto Nº10530 de 16 de março de 2022, bem como a 
NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA 
reforça sobre o uso de máscara pelos acompanhantes e visitantes

 Deve ser observado o uso de máscara facial em ambiente fechado (Decreto 10530).

 Pacientes e acompanhantes/visitantes
transmissão da doença, adotando ações preventivas, principalmente o distanciamento 
físico, o uso correto de máscaras e a higiene das mãos (NT 04/2020, pg 33). 

 

 Assim, está autorizada a visita de 
unidades de internamento: 

UNIDADE DIA 

UTI GERAL 01 DIARIAMENTE

UTI GERAL 02 DIARIAMENTE

UTI GERAL 03 DIARIAMENTE
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NUCIH                                             Ponta Grossa, 29 de junho de 2022
, Chefia de enfermagem e Serviço Social 

LIBERAÇÃO DAS VISITAS PARA PACIENTES INTERNADOS

a visita de 01 (um) familiar para os pacientes, 
anos e esteja assintomático.  

Na chegada ao serviço de saúde, o visitante deverá informar se está com sintomas
tosse, coriza, dificuldade para respirar, febre, dor de garganta e

algum desses sintomas será DISPENSADO da visita.

deve ser orientado a não circular em outras áreas de assistência do serviço de 
saúde, manter o distanciamento mínimo de 1 metro de outras pessoas, 

das mãos (com preparação alcoólica ou água e sabão) e a permanecer de máscara
m ajustadas à face e que cubram: nariz, boca e queixo)

da área do paciente que estiver visitando.  

O NUCIH, considerando o Decreto Nº10530 de 16 de março de 2022, bem como a 
NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (NT 04/2020) atualizada

sobre o uso de máscara pelos acompanhantes e visitantes: 

Deve ser observado o uso de máscara facial em ambiente fechado (Decreto 10530).

Pacientes e acompanhantes/visitantes devem ser orientados a minimizar o risco de 
transmissão da doença, adotando ações preventivas, principalmente o distanciamento 
físico, o uso correto de máscaras e a higiene das mãos (NT 04/2020, pg 33). 

stá autorizada a visita de 01 (um) familiar de pacientes internados 

 HORÁRIO COMO

DIARIAMENTE 14h00min até as 
14h30min  

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 
principal do hospital)

DIARIAMENTE 14h00min até as 
14h30min 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 
principal do hospital)

DIARIAMENTE 15h30min até as 
16h00min 

O serviço social irá 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 
principal do hospital).
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29 de junho de 2022 

PACIENTES INTERNADOS 

para os pacientes, desde que sejam 

nformar se está com sintomas 
febre, dor de garganta e etc).  

da visita. 

deve ser orientado a não circular em outras áreas de assistência do serviço de 
saúde, manter o distanciamento mínimo de 1 metro de outras pessoas, realizar a higiene 

das mãos (com preparação alcoólica ou água e sabão) e a permanecer de máscara 
nariz, boca e queixo), mesmo fora 

O NUCIH, considerando o Decreto Nº10530 de 16 de março de 2022, bem como a 
atualizada em 09/03/2022, 

Deve ser observado o uso de máscara facial em ambiente fechado (Decreto 10530). 

devem ser orientados a minimizar o risco de 
transmissão da doença, adotando ações preventivas, principalmente o distanciamento 
físico, o uso correto de máscaras e a higiene das mãos (NT 04/2020, pg 33).  

de pacientes internados nas seguintes 

COMO 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 

hospital).  

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 

). 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 

). 
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UTI 04 DIARIAMENTE

3° andar (clínica 
médica e neuro) 

DIARIAMENTE

4° andar (clínica 
cirúrgica) 

DIARIAMENTE

5° ANDAR 

Clínico/ 
Cirúrgico 

DIARIAMENTE

Pronto 
Atendimento  

(OBSERVAÇÃO) 

DIARIAMENTE

 PA 

EMERGÊNCIA 

DIARIAMENTE

 

 

Atenciosamente,  
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DIARIAMENTE 15h30min até as 
16h00min 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 
principal do hospital).

DIARIAMENTE 17h00min até as 
18h00min 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 
principal do hospital)

DIARIAMENTE 17h00min até as 
18h00min 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 
principal do hospital).

DIARIAMENTE 17h00min até as 
18h00min 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar 
principal do hospital).

DIARIAMENTE 17h00min até as 
18h00min 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 
principal do hospital).

DIARIAMENTE 15h00min até as 
15h30min 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 
principal do hospital).
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O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 

). 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 

). 

serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 

). 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 

). 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 

). 

O serviço social irá gerenciar a chamada dos 
familiares para o andar (aguardarão na entrada 
principal do hospital). 

                          


