
Updated Visitation Guidelines:
(as of February 10, 2021)

Beginning immediately, JPS is allowing patient visitation with the following guidelines in place to  
ensure the safety of patients and staff members:
• One visitor will be allowed per inpatient per day.
• Visiting hours are 8 a.m. to 11 a.m., and 4 p.m. to 8 p.m.
• All visitors must pass COVID screening and wear a mask before entering JPS
• People diagnosed with, or under investigation for having COVID-19 are not allowed visitors.
        - Virtual visits are allowed through mobile devices.
        - Exceptions may be made based on end-of-life situations, or if the visitor is essential for patient care.
        - All visitors must wear appropriate personal protective equipment (PPE), including a mask, gown, eye  
    protection and gloves.
 
Emergency
• One visitor is allowed per Emergency Department visit once patients have been placed in a room. 
• Must be the same visitor throughout the stay.
• Visitor must follow COVID-19 safety rules and remain in the patient care room during the entire visit.
 
Women’s Services
• One visitor is allowed for labor and delivery, and the duration of birth parent’s hospital stay.
• Must be same visitor throughout the stay.
• One visitor is allowed in the operating room during surgical delivery.
• NICU: Mother/Father (significant other) are allowed 24/7 access to their infant.

Behavioral Health
• Virtual family visitation only. No in-person visits.

Community Health Clinics 
• Visitors only allowed if they are essential for the patient’s emotional well-being and care.

JPS Health Network
Fort Worth, Texas



Guía Actualizada Para los(as) Visitantes de JPS
(efectiva a partir del 10 de febrero del 2021)

A partir de este momento, JPS permitirá las visitas de los(as) pacientes con las siguientes pautas  
establecidas para garantizar la seguridad de los(as) pacientes y de los miembros del personal:
• Solamente se permitirá un(a) visitante por día por paciente ingresado(a).
• El horario de visitas es de 8 a.m. a 11 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m.
• Todos los(as) visitantes deben pasar la evaluación para la detección del COVID y ponerse una mascarilla 

quirúrgica antes de entrar a JPS
• No se permiten visitas para las personas diagnosticadas con COVID-19 o para  las personas que estén 

bajo investigación por posible COVID 19.
        - Se permiten las visitas virtuales por medio de dispositivos móviles.
        - Se considerará hacer una  excepción en circunstancias especiales, tales como para los(as) pacientes en  
           condición crítica que podrían estar en peligro de muerte o en el caso de los(as) visitantes que son  
           esenciales para el cuidado del(a) paciente.
        - Todos(as) los(as) visitantes deben utilizar el equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés)  
           apropiado incluyendo una mascarilla quirúrgica, bata, protección para los ojos y guantes.
 
Departamento de Emergencias
• Sólo se permite un visitante por visita al Departamento de Emergencias una vez que el(la) paciente haya 

sido colocado(a) en una habitación.
• El(la) visitante debe ser el(la) mismo(a) visitante durante la estadía completa del(a) paciente.
• El(la) visitante debe seguir las reglas de seguridad del COVID-19 y deberá permanecer en el cuarto del(a) 

paciente durante toda la visita.
 
Departamento de Servicios Para Mujeres 
• Sólo se permite un(a) visitante en la Sala de Partos y Alumbramiento y durante la estadía de los padres 

biológicos en el hospital.
• El(la) visitante debe ser el(la) mismo(a) visitante durante la estadía completa del(a) paciente.
• Se permite un(a) visitante en el cuarto de operaciones durante  los partos quirúrgicos.
• Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU, por sus siglas en inglés): La madre/padre (la pareja o  

compañero de la madre) tienen autorización para visitar a su bebé las  24 horas del día los 7 días a la semana.

Salud del Comportamiento
• Sólo se permiten las visitas familiares virtuales. No se permiten las visitas en persona.

Clínicas de Salud Comunitaria 
• Sólo se permiten los(as) visitantes que son esenciales para el bienestar emocional y el cuidado del(a) paciente.



Hướng Dẫn Mới Về Việc Thăm Bệnh Nhân Tại JPS
(10/2/2021)   

Bắt đầu ngay lập tức, JPS sẽ cho phép thăm bệnh nhân trong bệnh viện theo những quy định sau đây để 
đảm bảo sự an toàn cho bệnh nhân và nhân viên.
• Một người thăm nuôi sẽ được phép cho mỗi bệnh nhân nội trú mỗi ngày.
• Giờ thăm bệnh nhân là 8:00 sáng tới 11 giờ sáng và 4 giờ chiều tới 8 giờ tối.
• Tất cả người thăm viếng cần phải vượt qua sự kiểm tra COVID và cần mang khẩu trang trước khi vào 

trong JPS.
• Người bị chuẩn đoán với, hay đang theo dõi về bệnh COVID -19 thì không cho phép có người thân thăm 

viếng.
       - Được phép thăm  trực tuyến  qua điện thoại.
       - Trường hợp ngoại lệ có thể được cho phép trong trường hợp giai đoạn cuối của cuộc đời, hay người  
         thăm viếng là rất cần thiết cho sự chăm sóc bệnh nhân.
       - Tất cả người thăm viếng cần mang những vật dụng thích hợp bảo vệ cá nhân ( PPE: từ viết tắt của nó  
          trong tiếng Anh) bao gồm khẩu trang, áo bệnh viện, bảo vệ mắt và găng tay.
 
Trường Hợp Cấp Cứu
• Một người thăm thì được cho phép tại Phòng Cấp Cứu để thăm một bệnh nhân được ở trong phòng 

bệnh.
• Người thăm bệnh nhân chỉ là một người ( không đổi người) ở lại trong suốt thời gian .
• Người  thăm nuôi cần phải theo tất cả quy định về an toàn COVID-19 và ở lại trong phòng bệnh nhân 

trong suốt thời gian thăm. 
 
Khoa Sanh Sản và Phụ Sản     
• Một người thăm nuôi được ở lại trong thời gian chuyển dạ và  sanh sản, và trong suốt thời gian người 

sanh con nằm trong bệnh viện.
• Người thăm nuôi chỉ là một người trong suốt thời gian ở lại.
• Một người thăm nuôi được ở lại trong phòng phẫu thuật trong thời gian đang sanh mổ.
• Phòng Bé Sơ Sinh Thiếu Tháng  ( NICU: từ viết tắt của nó trong tiếng Anh) Mẹ/ Ba ( người rất thân thiết) 

thì được cho phép thăm bé sơ sinh 24 tiếng trong một ngày, một tuần 7 ngày.

Khoa Tâm Thần
• Chỉ được thăm trực tuyến. Không được tới thăm tại bệnh viện.

Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng
• Người thăm chỉ được phép nếu sự hiện diện của họ rất cần thiết cho sức khỏe tinh thần của bệnh nhân 

và sự điều trị.


