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OFICINA de RESIDÈNCIES 

de BARCELONA CIUTAT

 

Sortides de persones residents en Residències de Gent gran durant el període de Nadal 

 

En el moment i context Covid-19 actual (període abans de Nadal, Nadal i post Nadal 2020-2021) s’ha 

de garantir que les sortides de persones residents en Residències de Gent gran son totalment 

segures; pels que surten i pels que no; en la sortida i en el retorn. Fer-ho així implica prendre una 

sèrie de mesures especifiques que s’especifiquen en el Pla sectorial v6.0 i en el Butlletí 20 de l’Oficina 

de Residències. 

La seguretat de les sortides és de la Direcció de la Residència. I la dels retorns, també. 

Hores d’ara, des de Salut Pública, s’aconsella restringir aquestes sortides durant el temps que duri 

l’actual situació Covid-19 en línia amb el Butlletí 20 de l’Oficina de Residències. 

En cap cas s’autoritzaran sortides encadenades, ja siguin llargues o curtes, que puguin donar opció a 

multiplicar les interaccions amb diferents grups bombolla i que farien impossible el protocol de 

retorn a la Residència entre sortida i sortida. 

La recomanació general és realitzar les sortides de forma pactada amb el centre: havent rebut 

prèviament tota la informació relacionada amb les mesures de protecció (ús mascareta, reducció al 

mínim dels contactes imprescindibles amb l’entorn social (6 o 10 segons les indicacions de Salut 

pública), higiene freqüent de mans, ventilació adequada dels espais, i detecció precoç de qualsevol 

simptomatologia compatible amb Covid-19). 

Cal signar un document de declaració responsable per fer sortides a l’exterior, per part del resident 

o bé del familiar/cuidador. 

• Les indicacions del Departament de Salut, Pla sectorial v 6.0, per a les famílies i persones 

residents, són que quan es realitzi una sortida durant aquestes dates nadalenques es 

prioritzarà les sortides llargues de períodes de com a mínim 3 dies i mantenint contacte amb 

una única bombolla de convivencia. 

• Sortides d’un dia o de cap de semana, aquest tipus de sortida ha de ser de mínim de 1 dia, 

es a dir mínim 24 hores, i només es reservaran per a residents en situacions molt 

excepcionals i fruit de l’acord entre resident/família, equip assistencial del centre i Direcció 

del centre residencial 

• Passejos terapèutics pels voltants de la residència amb familiars . Es faran assegurant les 

mesures de protecció (mascareta, distància i rentat de mans). En tornar no caldrà fer cap 

prova o test als residents. 

Amb independència del grau de detall del protocols editats per les instàncies sanitàries aplica el seny 

professional i el sentit de protecció a les persones residents ha de ser la guia de comportament en 

aquestes dates.  

 

Finalment, cal aplicar el principi de prudència. Una sortida poc meditada o preparada, una estada 

frívola i irreflexiva fora del Centre residencial i/o un retorn inconscient per part de la persona 

resident, de la seva família o de la Residència es un risc no només per la persona que així es comporta 

si no per la resta de companys/es del propi Centre. 


