PROTOCOL DE VISITES A LA
RESIDÈNCIA COVID - 19

Aspectes a tenir en compte amb els familiars
NOM DEL FAMILIAR:

NOM DE L’USUARI

 Exposició de l’estat clínic del resident per part dels professionals del centre
 Suport psicològic abans i després de la visita per part del professional responsable de la visita
Explicació del circuït de la visita
 Lloc de visita
 Acord del temps de visita ( 30’)
Detecció de signes i símptomes d’infecció o de risc significatiu de COVID- 19











Control de la febre _______________
Ha tingut febre
Ha tingut tos
Sensació d’ofec
Debilitat
Vòmits
Diarrea
Alteracions del gust i l’olfacte
Lesions cutànies
Altres

 Ha esta cas confirmat de COVID-19*
 Ha tingut contacte amb algun cas sospitós, probable o confirmat les últimes dues setmanes*
Realització d’higiene de mans
 Explicació de la tècnica amb solució hidroalcohòlica amb suport de la infografia corresponent.
 Acompanyar i fer la higiene de mans de forma conjunta
 Informar sobre la importància de la higiene de mans
Informar sobre la utilització dels EPIS
 Explicar la necessitat de la correcte utilització dels EPI’s com a mesura de protecció tant per la
família com pel resident.
 Acompanyar activament a la família i ajudar-la a vestir-se i desvestir-e ( bata, mascareta,
protecció ocular i guants). En els casos de visites a les habitacions. Acompanyat per les infografies
pertinents
 Explicar com comportar-se amb l’EPI dins l’habitació
 Signatura del full de responsabilitat per a la visita de residents
 Entrega del tríptic informatiu
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DECLARACIÓ RESPONSABLE: VISITA FASE III

Actualment ens trobem en una situació d’emergència sanitària arrel de la pandèmia del virus
COVID-19. Una vegada finalitzat l’estat d’alarma i les mesures de confinament que portà
aparellades, i havent-se iniciat l’etapa de represa a Catalunya arrel del Decret 63/2020, de 18 de
juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa
de la represa al territori de Catalunya, les autoritats han establert un seguit d’obligacions i
mesures que cal respectar per evitar la propagació del virus SARS-COV-2.
En l’àmbit dels serveis socials, i en especial en l’activitat referida a les residències i centres de dia
per a persones grans i discapacitats, les autoritats han determinat un seguir de mesures que s’han
complir a l’hora de possibilitar les visites a aquests centres, amb la finalitat de protegir la vida i la
salut d’un col·lectiu altament vulnerable.
Mitjançant la signatura del present document vostè declara que el personal del centre l’ha
informat de tots els deures, pautes d’actuació, i mesures de seguretat que s’han de respectar per
possibilitar la visita al centre, així com de la seva obligatorietat, i que accepta complir-los. Cal tenir
en compte que en aquesta fase de la desescalada els familiars podran assistir a la visita fins un
màxim de 3 persones.
També declara que se li ha informat dels requisits exigits per la normativa actual per a possibilitar
la visita i que es compleixen tots i cadascun d’ells, no podent-se autoritzar la visita en cas contrari.
El signant es fa responsable de la veracitat de les declaracions que es contemplen en el present
document, i expressament se li informa que la seva falsedat i/o la manca de compliment de les
mesures indicades pel centre podria posar en perill la seva salut i/o la de tots els
residents/usuaris/treballadors del centre.
Nom i cognoms:
DNI:
Data:
Signatura
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