
 
 

RECOMANACIONS SOBRE LES VISITES DE FAMILIARS A LA RESIDÈNCIA 

 

La Fundació d’Acollida Santa Susanna està adaptant la seva dinàmica a unes mesures de màxima 
prevenció per evitar contagis en una població molt vulnerable i, al mateix temps, per cobrir amb 
màxima seguretat les necessitats de les persones que hi van a veure els seus familiars i amics, 
davant la situació pandèmica causada pel coronavirus SARS-CoV-2 i amb l’objectiu de poder donar 
les millors cures a les persones que viuen a la residència. 

Habilitar les visites té com a objectiu donar suport emocional, però cal minimitzar al màxim els 
riscos que implica l’entrada de persones alienes a la institució i possibles vectors de contagis.  

Informem de les mesures del document “Represa de la normalitat en l’àmbit residencial” del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La corresponsabilitat amb les famílies és 
compartida, per garantir la seguretat del resident mateix i de tota la comunitat convivent. 

I us recordem que els residents i familiars poden utilitzar el pati interior i la cafeteria del centre. 
L’horari actual és de 10.00 a 12.30. 

 

Aspectes a tenir en compte per part del centre   
 

En aquesta fase de transmissió comunitària, totes les visites cal que estiguin  autoritzades pels 
centres mitjançant cita prèvia i els centres mateixos han de subministrar informació (de forma 
telefònica o escrita) en relació amb quines són les condicions en què poden realitzar-se les visites.  

Cada centre ha d’establir les franges horàries de visita i el seu aforament màxim en funció de les 
seves instal·lacions (disponibilitat de sales específiques, espais externs, etc.) i la disponibilitat de 
personal per a la supervisió. La durada de la visita i el nombre de familiars dependrà de la 
capacitat organitzativa del centre.  

 El centre ha de disposar d’una àrea o sala de recepció de visites on personal del centre duu a 
terme la instrucció i el cribratge dels visitants. És recomanable que aquestes àrees disposin de 
separació física (taules intermèdies, cadires separades) que han de garantir la distància de 
seguretat de metre i mig entre les persones). 

 Mentre existeixi transmissió comunitària es recomana una visita setmanal per resident, i que el 
familiar (màxim de 3) sigui el mateix en períodes no inferiors a 10 dies. 

 A les residències que en disposin, es recomana habilitar un espai exterior per a visites on es 
puguin mantenir les distàncies de seguretat i les condicions dels residents siguin les més 
favorables. 



Pels residents que tinguin aquesta necessitat es poden començar a fers passejades per l’exterior 
de la residència acompanyats pels familiars. Cal garantir l’ús de mascaretes per residents i 
familiars i la higiene de mans en recollir el resident.  

 En els casos de residents que es trobin enllitats, un familiar per visita podrà accedir a l’habitació. 
Haurà d’aplicar les mesures d’higiene comunes i caldrà netejar i desinfectar posteriorment les 
superfícies de l’habitació (tauletes, poms de les portes, baranes, sofà, etc.).   

Independentment de la possibilitat de les visites presencials, el centre residencial ha de garantir 
que, sempre que la situació del resident ho permeti, hi hagi mètodes alternatius, com l’ús de 
telèfons o la videoconferència, que permetin mantenir una relació fluïda entre els residents i les 
seves famílies.   

Es mantindrà registre diari de les visites amb telèfon de contacte, per facilitar l’estudi de 
contactes en cas que el resident desenvolupi simptomatologia compatible amb COVID-19.  

 

Aspectes a tenir en compte respecte dels visitants  
 

Durant períodes de transmissió comunitària, tots els visitants s’han de sotmetre a un cribratge 
per part dels professionals del centre residencial per detectar signes i símptomes d’infecció 
respiratòria aguda o de risc significatiu de COVID-19.  

Es recomana una breu explicació o informació escrita de la necessitat d’establir mesures d’accés i 
higièniques estrictes degudes a l’especial vulnerabilitat dels residents.   

Es signarà una declaració autoresponsable la primera vegada que visita el centre, després d’haver 
estat informat adequadament.  En cada visita, s’ha de preguntar al familiar per la presència de 
símptomes d’infecció respiratòria i altres signes o símptomes de COVID-19 i control de 
temperatura, antecedents de proves diagnòstiques positives i de contacte amb casos confirmats 
de COVID-19 en els darrers 10 dies.   

Cap persona amb confirmació o sospita d’infecció per SARS-CoV-2 pot accedir a la residència fins a 
la seva alta mèdica.  

 Un cop superat el cribratge, els familiars o la persona que accedeixi al centre ha de realitzar un 
rentat higiènic de mans amb productes de base alcohòlica, desinfecció del calçat, s’ha de posar 
una mascareta quirúrgica i ha de mantenir la distància mínima de metre i mig amb els residents. 
El rentat de mans s’ha de fer en entrar al centre residencial i en sortir-ne.   

Els visitants han de veure el resident directament en arribar i han de sortir immediatament 
després de la visita, sense transitar per la resta del centre. La durada de la visita queda a criteri 
del centre en funció de la disponibilitat i l’aforament.   

No és permès el contacte directe dels visitants amb residents amb COVID-19 confirmada, 
probable o en sospita.  



No es permet la visita a les zones grogues ni vermelles de les residències, excepte en els casos de 
final de vida seguint les mesures que estableixi el protocol específic. 

 Es recomana que les persones que hagin participat en espais o activitats amb major risc de 
contagi (anar a espais d’oci, celebracions, etc..) posposin la visita a partir dels 10 dies següents.  

El tancament complet dels centres residencials als visitants està sota l’autoritat sanitària 
territorial, d’acord amb els criteris establerts pel Departament de Salut i el Servei Català de la 
Salut. 

 

Sortides de curta durada dels residents 
 

 Cal recuperar al màxim la normalitat en les residències a nivell social, també cal recuperar els 
vincles familiars i socials, permetent que els residents recuperin activitats com ara sortir al carrer a 
fer passejos, visites a cases de familiars, etc.  

 Els residents més autònoms poden sortir sols sempre que tinguin capacitat per complir els 
criteris i les mesures establertes en els punts detallats en aquest document (ús de mascareta i 
compliment de la correcta higiene de mans).  

 A consideració de la Direcció del centre, d’acord amb l’autonomia del pacient i sempre que sigui 
una activitat que habitualment realitzava el resident, es valorarà si pot sortir sol o ha d’anar 
acompanyat de familiars i/o de professionals.  

 Per norma general, cal realitzar les sortides acordades prèviament i prèvia signatura d’un 
document de declaració responsable (per part del resident o del familiar).  

 Es recomana no agafar cap transport públic. 

 Segons el perfil del resident cal aconsellar, per part de la direcció del centre, d’evitar les sortides 
a l’exterior.  

 En tornar a la residència, cal evitar el contacte del resident amb cap altre usuari fins que no es 
duguin a terme les mesures que es descriuen a continuació:  

 Desinfectar el calçat i/o cadira de rodes/carrutxes, si és el cas (amb lleixiu al 0,1 %).  
  Fer la higiene de mans del resident. 
  Canviar-se de roba, que s’ha de dur a rentar a 60 ⁰C. 
  Per a la recollida del resident i a la tornada al centre, s’evitarà l’entrada del familiar al centre i 

s’utilitzaran els espais destinats a visites per a fer la recepció del resident al centre.  

 

Font: Represa de la normalitat en l’àmbit residencial. Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. Juny 2020. (aquest document pot estar subjecte a canvis) 


