Salut/
Oficina de Residències de Barcelona

Nota aclaridora: Visites familiars i TAR. Fase Mitigació.
A partir de la situació epidemiològica actual i de les Mesures d’Adaptació al Pla de Mitigació en
l’entorn residencial, s’han establert les següent mesures en referència a les visites i sortides de
residents amb familiars en centres residencials de gent gran:
FAMILIARS CORRECTAMENT VACUNTATS ( o ANTECEDENTS COVID de <3 mesos) que ho puguin
certificar per la Meva Salut o altres mitjans :



Hauran de realitzar el qüestionari de contactes amb positius en menys de 48 hores i si hi ha
presència de símptomes (refredat comú, tos, mucositat, mal de coll, mal de cap, etc...).
Obligació d’ ús de mascareta en espais del centre residencial (sigui interior o exterior)

FAMILIARS NO VACUNATS o SENSE PAUTA COMPLERTA de VACUNACIÓ:


Cal realitzar TAR per:
o Accedir al centre per realitzar visites.
o En cas de sortides/ visites a l’exterior si aquesta persona resident no està correctament
vacunada, es recomana fer TAR seriats 0-5-10-15 dies després del retorn a la residència
sempre que sortida > 24 hores o haver estat en un espai interior (domicili, restaurant,...).
o NO caldrà fer registre TARCAT
o La demanda TAR es gestionarà per Logaritme (circuit de Nadal) a partir 12/07. Fins
aquesta data seran els centres i/o els familiars qui hauran d’assumir els tests, i en últim
terme amb el suport dels EAP.



Hauran de realitzar el qüestionari de contactes positius en 48 hores i presència de de
símptomes (refredat comú, tos, mucositat, mal de coll, mal de cap, etc...).



Ús de mascareta en espais del centre residencial (sigui interior o exterior)



En cas de resultat positiu del familiar s’haurà de suspendre la visita i comunicar-ho al seu
centre de salut de referència.



En cas de negar-se a realitzar el test, es recomana que el centre no autoritzi el seu accés al
recinte. En cas de sortida del resident del centre, es podria autoritzar però caldrà realitzar
TARs seriats al resident a la tornada de la sortida els dies 0-5-10 i 15.



Es recomana que el TAR ho realitzi una persona amb formació específica o en seu defecte
es realitzi una auto presa de mostra i un professional apliqui reactius.

Aquestes mesures basades en el principi de prudència estan emmarcades en el context actual i
s’actualitzaran segons la seva evolució.
D’altra banda i donada la situació actual, us recordem l’obligació de comunicar la sospita i/o
confirmació de brot a l’Oficina de Residències, mantenint vigents les indicacions del Butlletí 6
publicat a http://www.aisbcn.cat/oficina-residencies-barcelona/
Gràcies per la vostra col·laboració.
Barcelona, 7 de juliol de 2021

