
PROTOCOL DE VISITES FAMILIARS A LES PERSONES RESIDENTS 

 

Les visites estaran autoritzades pel centre i sota cita prèvia. El familiar serà informat en 

el mateix acte d’inscripció de la cita, de les condicions en que es faran les visites. 

Les visites es faran en horari laboral, de dilluns a divendres en les franges horàries 

compreses entre les 9h30 i les 12h, i entre les 15h30 i les 18 h.  

La visita estarà supervisada en tot moment pel personal del centre, assegurant al mateix 

temps la privacitat de les converses.  

Es farà un cribratge dels visitants tant verbalment en el moment de sol·licitar cita, com 

en el mateix moment de la visita, moment en que també se li passarà un qüestionari 

escrit i signat. Aquest acte es farà en una zona prevista a tal efecte prop de la zona de 

visites i on el resident no hi té accés.  

En el cas en que un familiar tingui un resultat positiu amb PCR, o amb signes o símptomes 

d’infecció respiratòria, febre, antecedents de contacte amb casos confirmats de 

COVID19 en les dues setmanes anteriors, no s’autoritzarà la seva entrada al recinte. 

En acabar la visita es farà una acció de desinfecció de la zona on el familiar hagi estat. 

Les visites es faran a raó de 1 visita per setmana i d’una durada aproximada de 25 

minuts.  

Els visitants hauran de fer servir solucions hidroalcohòliques a l’entrada i sortida del 

centre, desinfectar-se el calçat, utilitzar mascareta quirúrgica, i fora de la separació física 

de vidre mantenir la distancia de 2 metres. 

El visitant no transitarà fora de la zona de visites, i un cop acabada abandonarà les 

instal·lacions. 

No hi haurà cap contacte físic entre el familiar i el resident, en cap moment. 

En cas de persones residents vacunades amb severes limitacions sensorials (auditives o 

visuals) i deterioraments cognitius severs, per tal que la persona resident pugui gaudir 

dels beneficis terapèutics de la visita familiar, la residència amb l’acord de l’equip 

sanitari i de la família, podrà adaptar les mesures de protecció individual i així facilitar 

la comprensió i arribada dels estímuls cercats amb la visita. 

 


