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Butlletí Salut/social Residències 5 

FASE de REPRESA. VISITES DE FAMILIARS /SORTIDES RESIDENTS 

 
ASPECTES  A TENIR EN COMPTE  
Tots els centres residencials hauran de disposar de la informació escrita o en cartells de les mesures 
higièniques d’accés al centre (descrits en el Pla de desescalada) 
1. VISITES: 

➢ En aquesta fase es contemplen les visites amb familiars fins a 3 persones per resident, en espais 

exteriors i amb les mesures de protecció i seguretat que marca el protocol de visites.  

➢ Aquestes visites estan permeses en centres sense casos covid+ o en el cas que en tinguin, es 

disposi d'espais de sectorització. Residents COVID+ no poden rebre visites. 

➢ Excepcionalment es realitzaran visites presencials a les habitacions en el cas de persones residents 

afectat de malaltia crònica i en situació de final de vida. 

➢ S’establiran mitjançant cita prèvia i d’acord amb les condicions que estableixi cada centre. El 

màxim aforament estarà condicionant per la capacitat d’espais comuns de  cada centre  

➢ El visitant signarà i lliurarà a recepció de la Residència el document d’auto responsabilitat 

o es realitzarà el cribratge establert pel centre  

 
2. SORTIDES: 

➢ Totes les visites s’organitzaran i planificaran en 2 torns: mati i tarda 
➢ El visitant signarà i lliurarà a recepció de la Residència el document d’auto responsabilitat 

(absència de malaltia i acompliment de les normes de protecció pròpies i del visitat) per 
accedir a la sortida. El proporciona la Residència seguint el model oficial. La vista es durà a 
terme tot seguint les mesures d’higiene i de protecció tant per part del Resident com del 
visitant..  
Retorn al centre caldrà aplicar les mesures: 
1. Retirada i canvi de la mascareta  
2. Higiene de mans 
3. Desinfecció de les sabates  
4. No caldrà aïllar a la persona resident 

  

Extremar les mesures en les persones que sempre han estat amb PCR – 

 
S’aconsella les cites prèvies, per poder planificar les visites i les sortides per tal d’evitar un volum de 

visitants que pugui posar en risc la seguretat de les persones. S'ha de tenir en compte que és una població 

vulnerable que viu en comunitat amb altres persones també vulnerables i per aquest motiu, no és possible 

establir les mateixes mesures que una persona que viu a casa seva. 

  
CONSIDERACIONS DE RISC 
Davant d’un cas clínicament sospitós es realitzarà: 

▪ l’aïllament preventiu, s’indicarà l’aïllament 
▪ Revisió i actuació dels casos de contacte preventiu  
▪ S’activarà l’EAP per l’orientació diagnostica i activació si precisa de la realització de la PCR 
▪ Aquests residents fins no saber els resultats no podran rebre visites  
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▪ Si el resultat de la PCR es positiu, tancament de la zona. Seguiment dels casos i dels 
contactes per l'EAP  juntament amb l’ASPB: aïllaments, sectorització, circuits.. 

• Si el resultat de la PCR es negatiu, retorn a la normalitat. 
 
En resum, 
 

Capacitat de mobilització de Residents 

Residència 
Tipus 

Color Residents 
Nous 

Ingressos 
Trasllats 

Visites 
familiars 

Sortides a 
l’exterior 

A Verda Covid - Sí 
 

Sí 
 Taronja Covid - 

Covid + Els casos +, no. La resta, si 

B, amb capacitat de 
sectoritzar 

Verda Covid + 

Covid - Sí 

B, sense capacitat de 
sectoritzar 

Taronja Covid + No 
 

No 

Covid - Sí 
 C Vermella Covid - 

 
 


