
Atendimento bom é atendimento seguro 
Vem adiando os cuidados de saúde por causa da pandemia? Ou talvez tivesse uma consulta que foi 
adiada por causa da COVID-19? A boa notícia é que estamos vendo um declínio nos pacientes de 
COVID-19, e já aprendemos muito sobre a doença. Isso significa que podemos começar a reabrir nossos 
serviços para dar a você o atendimento de que precisa.

Nossa prioridade é manter você e a nossa equipe em segurança. Por isso, reformulamos o seu 
atendimento. Muitas consultas na CHA agora são de telessaúde – por vídeo ou telefone. Elas são fáceis, 
seguras e protegidas. Ter uma conta MyCHArt htorna esse processo ainda mais fácil. Se ainda não 
tem uma conta MyCHArt, peça um código de ativação ao seu profissional de saúde e inscreva-se hoje 
mesmo.

Quando há necessidade de consultas presenciais, estas práticas recomendadas garantem a sua proteção:

• Todos os profissionais de saúde e pacientes devem usar máscaras o tempo todo.

• Perguntamos a todos os pacientes sobre a COVID-19 antes das consultas e os testamos assim que chegam.

• Instalamos divisórias de plexiglas nas áreas de espera e reorganizamos os assentos.

• Também estamos limitando o número de visitantes e convidados em nossas clínicas.

• Estamos limpando e desinfetando todas as áreas com frequência.

Algumas pessoas ainda estão preocupadas em sair de casa, inclusive para fazer uma consulta médica ou 
ir ao hospital. Nós compreendemos. O distanciamento social ainda é importante. Mas estamos fazendo 
todo o possível para facilitar o seu atendimento e tornar nossos espaços seguros. E é importante 
receber atendimento se for necessário – seja para um incômodo preocupante, exames de rotina ou uma 
necessidade urgente. Sua saúde não deve esperar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a sua 
equipe de atendimento ou envie um recado pelo MyCHArt.

Se achar que é uma emergência, ligue para o 911. Nossos Departamentos de Emergência em Cambridge 
e Everett têm tempos de espera curtos e estão preparados para atendê-lo com segurança.

Estamos todos ansiosos para vê-lo novamente. Enquanto isso, saiba que estamos fazendo todo o 
possível para prestar atendimento de qualidade e seguro.

https://www.challiance.org/help-center/mychart-login
https://www.challiance.org/help-center/mychart-login


Quer uma camiseta grátis? 
Diga-nos o que você acha. 
Você é a nossa maior prioridade, e queremos que se 
sinta seguro e confortável ao receber atendimento. 
Você pode nos ajudar a planejar nossos serviços 
respondendo a esta pesquisa rápida, e poderá 
ganhar uma camiseta da CHA. Responda à pesquisa 
e então envie-nos um e-mail com seu nome, 
endereço e tamanho de camiseta. Enviaremos 
camisetas aos 40 primeiros participantes, então 
participe hoje mesmo.

Pedimos que responda à pesquisa até quinta-feira, 
4 de junho. Obrigado pela ajuda.

Ajude a salvar vidas

Doe seu plasma a pacientes de COVID

A CHA juntou-se à Cruz Vermelha Americana e a outros hospitais para coletar plasma (sangue) de 
pacientes que se recuperaram da COVID-19. Isso faz parte do Protocolo de Tratamento de Acesso 
Expandido da Mayo Clinic.
 
Se você fez um teste de COVID-19 com resultado positivo e não tem os sintomas há duas semanas ou 
mais, esta é a sua chance de ajudar outros pacientes e possivelmente salvar vidas. 

https://www.surveymonkey.com/r/HQHJVBM
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Isolar-se socialmente em casa com o parceiro pode trazer benefícios, como começar ou aumentar sua 
família. Se estiver grávida, ou apenas pensando em engravidar, saiba mais sobre o que a CHA tem a 
oferecer. Assista a esses vídeos para um tour pela nossa Suíte de Maternidade McGovern e conheça 
algumas de nossas Parteiras. Você também pode saber mais sobre nossos ótimos ginecologistas e 
obstetras em nosso site. Na CHA, você pode fazer escolhas, e para nós é uma honra participar de tantas 
histórias maravilhosas de nascimento. 

https://www.challiance.org/cha-services/maternity
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