Durante o Internamento

Vou para a
Maternidade

Durante a vigência do plano de contingência
para a Covid-19, será permitida apenas visita
do acompanhante, sendo o horário o seguinte:
14h00 - 18h00

O que devo saber...

O acompanhante deverá:
Manter sempre a máscara
durante o período da visita;
Proceder a higienização das
mãos à entrada e saída do
serviço.

No âmbito das recomendações da DGS
para fazer face à pandemia por
COVID-19

Contamos com o empenho e trabalho de
uma equipa multidisciplinar altamente
qualificada.
Escolher a Maternidade da Guarda é
escolher qualidade em saúde!

Será permitida presença do acompanhante
apenas durante o período expulsivo, se esse for o
desejo da grávida.
Em fase de pandemia e para segurança de todos,
pedimos que:
Mantenha a máscara fornecida pelo serviço,
corretamente colocada;
Higienize frequentemente as suas mãos,
seguindo as recomendações (encontrará
dispensadores de soluções alcoólicas);
Mantenha a distância entre as restantes
utentes
da
enfermaria
e
os
seus
acompanhantes
de
acordo
com
as
recomendações (pelo menos 1,5m).

ULS Guarda - Hospital Sousa Martins
Serviço de Obstetrícia
Avenida Rainha Dona Amélia, s/n
6301-857 Guarda
Telf: 271 200 363 (Serviço de Obstetrícia)
Telf : 271 200 200 (ULS - Guarda)

Serviço de Obstetrícia da
Unidade Local de Saúde da Guarda
ULSG. Obst. Mod. 001.00

cartazes afixados junto dos lavatórios e dos

A Maternidade da ULS da Guarda Agradece a sua Escolha para o Nascimento do seu Filho!!
Roupa para o Bebé
Uma

trouxa

para

cada

Roupa para a Mãe
dia

de

- Manta;

Camisas de dormir ou pijamas
abotoados à frente com abertura
ampla no sentido de favorecer a
amamentação.
Soutiens de amamentação.

- Fralda de pano;

Cinta (facultativa, podendo ser

- Fralda descartável;

definida e equacionada a sua

- Conjunto de roupa interior;

necessidade durante o internamento).

- Conjunto de roupa exterior;

Toalhas de banho.

- Gorro (1º dia).

Toalhas de rosto.

Toalhas de banho.

Robe.

Toalhetes ou compressas de gaze não

Cuecas (podem ser descartáveis).

estéril.

Chinelos de quarto e de banho.

Uma embalagem de fraldas descartáveis.

Produtos de higiene pessoal.

internamento.
Uma para o dia do parto que contenha:

Cuidados Especiais com a roupa
Lave todas as peças de roupa do bebé
antes de as usar, separadamente da
outra roupa.
A roupa pode ser lavada à mão com
sabão neutro ou à máquina com
detergente próprio para bebés.
Seque a roupa ao ar/sol e passe-a a
ferro.
Corte as etiquetas da roupa,
principalmente da roupa interior.
Os conjuntos de roupa interior do
bebé devem ser preferencialmente
100% algodão.
É importante que traga sacos de
plástico para colocar a roupa suja,
assegurando o transporte seguro da
mesma.
Não traga objetos de valor para a
Maternidade.

