INFORMACIÓ PER A LA VISITA DE RESIDENTS
La situació d’emergència sanitària que estem vivint arran de la pandèmia del virus
COVID-19 ha determinat que el Govern hagi imposat mesures de distanciament social
per tal de minimitzar el risc de contagi a la població. Els efectes d’aquesta malaltia són
molt variats i poden comportar des d’una absència total de símptomes, a la manifestació
de simptomatologia lleu, o també, quadres simptomatològics greus que impliquin, entre
d’altres, dificultat per a respirar, la presència de febre alta de forma perllongada o, fins
i tot, la mort.
Enfront la gravetat d’aquesta situació, tant el Ministeri de Sanitat com la Subdirecció
General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut publicaren sengles guies
d’actuació d’aplicació en l’àmbit residencial en les quals es recomanava, i en alguns
casos fins i tot s’exigia, la suspensió de qualsevol visita als centres de serveis socials de
caràcter residencial, excepte aquells que es consideressin d’extrema necessitat.
Amb la publicació de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat
d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat,
s’estableix que les comunitats autònomes podran permetre, en el seu àmbit territorial,
les visites a centres residencials de gent gran sempre que aquests estiguin localitzades
en territoris que es trobin en Fase II de desconfinament.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha elaborat un Pla de
desconfinament i ha publicat unes Recomanacions sobre les visites de familiars a
persones que viuen en centres residencials, mitjançant les quals s’estableix la
generalització de visites a tot tipus de residents de centres residencials ubicats en
territoris que es trobin en Fase II de desconfinament, a excepció d’aquelles que, a criteri
de Salut Pública, no mostrin un control adequat de la infecció.
No obstant, per procurar la protecció de la vida i la salut dels residents és necessari exigir
un seguit de mesures higièniques i adoptar unes pautes de conducta d’obligat
compliment per als visitants. En aquest sentit, la Institució Benèfica Amics dels Avis
l’informa que tota visita a residents que es realitzi en el seu centre haurà de complir i
respectar les següents pautes d’actuació:
- Excepte casos d’extrema necessitat només es podrà realitzar una única visita
setmanal.
- La visita no s’haurà d’allargar més enllà dels 30 minuts.
- En la mesura del que sigui possible cal intentar que la persona que visiti al
familiar sigui sempre la mateixa.
- Cal demanar cita prèvia al centre. Només es podran dur a terme la visites que
estiguin degudament autoritzades per el centre i que es realitzin en la franja
horària indicada.
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Cal que, amb anterioritat a la visita, el visitant contesti l’enquesta que us
facilitarà el centre sobre la presència de símptomes d’infecció respiratòria i altres
signes o símptomes de COVID-19, control de temperatura, antecedents de
proves diagnòstiques positives i de contacte amb casos confirmats de COVID19.
A la vista dels resultats d’aquesta enquesta el centre podrà revocar l’autorització
per a visitar el seu familiar.
Un cop accedeixi al centre cal que realitzi un rentat higiènic de mans (amb aigua
i sabó i l’aplicació d’una solució hidroalcohòlica), desinfecti el seu calçat, es
col·loqui una mascareta quirúrgica (que haurà de mantenir durant tota la visita)
i mantingui la distància mínima de 2 metres amb els residents.
No podrà tenir contacte directe amb els seus familiars si aquests són casos
confirmats, probables o en sospita per COVID-19.
Un cop finalitzi la visita haurà de sortir immediatament del centre, sense
possibilitat de transitar per la resta de les instal·lacions i procurant no tenir
contacte amb d’altres residents.
Al sortir del centre caldrà que realitzi un rentat higiènic de mans.

Les anteriors mesures són d’obligat compliment per tots els visitants i, la seva
inobservança, podrà comportar la finalització anticipada de la visita.
Us demanem un petit esforç per a preservar la salut i la vida de les nostres persones
estimades.

