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AVISO IMPORTANTE PARA PROPRIETÁRIOS DO DOCUMENTO
Se seu documento impactar profissionais de saúde que trabalham em qualquer um de nossos
hospitais regionais E exige a aprovação pelo MEC, você será solicitado a preencher um Formulário
de Resumo do Documento e anexá-lo a este documento.

Finalidade
Fornecer à equipe de funcionários do sistema de saúde da Cleveland Clinic (CChs) um
processo padronizado para a prevenção de entrada e contrabando de armas na
propriedade do CChs e mitigar incidentes em lugares em que armas ou contrabando
estejam presentes.

Declaração da Política
A equipe de funcionários do CChs tomará precauções para prevenir a
entrada/contrabando de armas em suas instalações, ao mesmo tempo em que respeita os
interesses inerentes dos indivíduos, conforme especificados por lei local, estadual e
federal.
Reduzir as oportunidades para que armas/contrabandos entrem nas instalações do CChs
e resolver com competência as situações em que armas/contrabandos sejam encontrados
é de suma importância para garantir um ambiente seguro de cuidados de saúde para
pacientes, visitantes, funcionários e não-funcionários.

Definições
Cadeia de custódia — é a documentação cronológica que apresenta o confisco, a
custódia, o controle, a transferência, a análise e a disposição de provas/contrabando.
Sistema de saúde da Cleveland Clinic — inclui o campus principal, Avon, Euclid,
Fairview, Hillcrest, Lakewood, Lutheran, Marymount, Medina, South Pointe,
Children´s Hospital for Rehabilitation e todos os centros de saúde para a família, os
locais de prática médica, os locais de prática de Nevada, os departamentos de
emergência, os centros de cuidados de emergência e os centros cirúrgicos ambulatoriais
subordinados a essas instalações.
Contrabando — o Código Revisado de Ohio, artigo 2901.01, define contrabando
como:
"Contrabando significa qualquer pertence que não pode ser adquirido ou possuído
legalmente por uma pessoa de acordo com estatuto ou regulamento, ou que um juiz de
fato determine legalmente ser ilegal de ser possuído por qualquer motivo relativo ao
envolvimento de uma pessoa em um crime." Qualquer item determinado pela equipe do
hospital como perigoso ou que pode violar indevidamente outros pacientes pode ser
classificado como contrabando. Se qualquer item ou substância é suspeita de ser
contrabando, o fato deve ser reportado à autoridade de segurança/polícia imediatamente.
"Contrabando inclui, mas não se limita a, todas as opções a seguir:
 Qualquer substância controlada como definido no artigo 3719.01 do Código
Revisado, ou qualquer dispositivo ou parafernália;
 Qualquer dispositivo ou parafernália ilegal de jogos de azar;
 Qualquer material bélico ou obsceno perigoso."

Comentários sobre contrabando: A definição ampla impossibilita listar todos os itens
que possam ser considerados como contrabando. O contrabando em um ambiente
hospitalar, especialmente em uma unidade de saúde comportamental, pode também
incluir itens normalmente legais que podem ser perigosos ou prejudiciais enquanto na
posse de um paciente, funcionário, não-funcionário e visitante, de acordo com o
ambiente.
Cigarros são considerados contrabando no CChs.
Material bélico perigoso — é qualquer dispositivo explosivo, incluindo, mas não
limitado a, granada, dinamite, bomba, detonador ou dispositivo incendiário.
Arma mortal — é qualquer dispositivo capaz de causar morte e que é projetado ou
especialmente adaptado para ser usado como uma arma, incluindo, mas não limitado a,
revólver, faca, besta, machado/machadinha, etc.
Detectores manuais de metal (bastão) — um scanner de segurança usado para
detectar a presença de armas ofensivas em uma pessoa ou em seus objetos pessoais e
para verificar a presença de objetos metálicos em pacotes ou cartas.
Não-funcionário — indivíduo que precisa de acesso à propriedade do CChs e que não
recebe um holerite com o logotipo da Cleveland Clinic. Os exemplos são estudantes,
prestadores de serviço, observadores, etc.
Polícia/Autoridade de segurança — para os fins desta política, Polícia/Autoridade de
segurança será definida como Agente de Segurança, Agente de Polícia do Departamento
de Polícia da Cleveland Clinic ou o agente fornecido pelo fornecedor de segurança
aprovado. O termo também será usado para fazer referência à autoridade de polícia
local com jurisdição em circunstâncias em que a polícia/equipe de funcionários de
segurança no local não é atribuída a uma unidade.
Triagem — inclui observação visual, verificação por detectores manuais de metais,
passagem por um magnetômetro ou revista física de uma pessoa por agentes de
polícia/segurança ou funcionários da clínica.
Arma — qualquer dispositivo que pode ser carregado, possuído ou usado para a
finalidade de causar danos físicos.

Implementação da Política
O CChs proíbe estritamente a posse de contrabando por pacientes, visitantes,
funcionários e não-funcionários.
Todas as pessoas que entram nas instalações do CChs estão sujeitas a revista razoável
de sua pessoa, de seus pertences e de seus quartos para garantir a saúde e a segurança de
todas as pessoas.
A Polícia da Cleveland Clinic ou o departamento de segurança avaliará a violação desta
política e recomendará ação corretiva, que pode resultar em término da relação
empregatícia.

Declarações ameaçadores feitas em relação a armas ou contrabando resultarão no
término da relação empregatícia.
A polícia ou o departamento de segurança no local responderá a todos os profissionais
de saúde que descobrirem ou suspeitarem que um paciente, visitante, vendedor,
prestador de serviço ou outro não-funcionário está de posse de uma arma.
Armas e Contrabando
a. Não são permitidas armas nas instalações do CChs, em atividades patrocinadas
pela empresa, durante a realização de negócios fora das instalações da empresa
ou em edifícios próprios ou alugados do CChs e áreas circundantes, como
estacionamentos, calçadas e pistas de rolamento.
b. Não são permitidas armas nas instalações do CChs, em atividades patrocinadas
pela empresa, com a exceção de agentes de imposição da lei em serviço,
empresas licenciadas de veículos blindados realizando negócios em nome do
CChs ou de suas propriedades locadas (p. ex.: Brink´s, Dunbar, Wells Fargo),
agentes de polícia da Cleveland Clinic, ou inspetores dos Serviços Protetivos da
Cleveland Clinic e os indivíduos empregados pelos Serviços Protetivos do
CChs, autorizados ao porte oculto de armas por lei federal.
c. Os funcionários do CChs não têm permissão para trazer armas para as
instalações do CChs. A violação desta política resultará em ação corretiva, que
pode incluir término da relação empregatícia.
d. Prestadores de serviço, voluntários, fornecedores e qualquer outro funcionário
são proibidos de trazer armas para as instalações do CChs.
e. Não são permitidas armas de fogo em qualquer locação do CChs. A autorização
para o Porte Oculto de Armas (CCW) não autoriza pacientes, visitantes,
funcionários ou não-funcionários a carregar a arma em uma das instalações do
CChs. Avisos são afixados nas entradas das instalações do CChs alertando sobre
essa proibição.
Revistas em Quartos
Para proteger a segurança e o bem-estar dos pacientes, visitantes, funcionários e outros
contra a ameaça da presença de contrabando em um ambiente clínico, os CChs se
reservam o direito de realizar revista razoável do quarto de um paciente e/ou de seus
pertences pessoais nas seguintes situações:
a. Suspeita razoável em que se acredita que um paciente esteja escondendo
armas/contrabando objetos das políticas.
b. O pertence pessoal de um paciente só será revistado em circunstâncias em que a
polícia/autoridade de segurança, em consulta com os funcionários da clínica,
determina que há suspeita razoável para acreditar que um paciente esteja de
posse/controle de armas/contrabando e que haja o risco de dano ao paciente,
visitante, funcionários e outras pessoas se a arma/contrabando não for removida.

Referência/Requisito Regulatório
Código Revisado de Ohio, artigos 2901.01 e 3719.01
EC.02.01.01
CMS CoP 482.13 (c)(2)
Política de Ação Corretiva
Principais Políticas para os Funcionários Profissionais — política para o devido
processo/direito de recurso de um membro dos funcionários profissionais.

Supervisão e Responsabilidade
Os Serviços Protetivos da Cleveland Clinic analisarão, revisarão, atualizarão e
operacionalizarão esta política para manter a conformidade regulatória e outros
requisitos.
É responsabilidade de cada hospital, instituto, departamento e disciplina implementar a
política, traçando e operacionalizando procedimentos para a política se necessário.

