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Que conec les recomanacions de salut sobre les visites de famílies a 
persones que viuen a centres residencials que es detallen a 

continuació: 
 

 
 
Aspectes a tenir en compte respecte dels visitants: 
 

 Un cop superat el cribratge, els familiars o la persona que accedeixi al Centre ha de 

realitzar un rentat higiènic de mans, desinfecció del calçat, s’ha de posar una 

mascareta quirúrgica i ha de mantenir la distància mínima de 2 metres amb els 

residents. 

 Tots els visitants hauran de dur mascareta quirúrgica o FFP2, que poden portar de 

casa. 

 És important que la persona que realitzarà la visita sigui sempre la mateixa en la 

mesura del possible. Habilitar les visites té com a objectiu donar suport emocional, 

però en una situació d’alt risc s’han de minimitzar al màxim els riscos que implica 

l'entrada de persones alienes a la institució i possibles vectors de contagis. Es 

recomana una visita setmanal per resident, que el familiar sigui el mateix en 

períodes no inferiors a 14 dies i que la durada de la visita no sigui superior als 30 

minuts.  

 El visitant ha de ser un familiar molt proper o tutor del resident, si a criteri de l’equip 

terapèutic es considera que la visita és necessària i que tindrà un impacte 

beneficiós per tenir cura del seu estat emocional. 

 Els visitants hauran de visitar el resident directament en arribar (sala de visita, pati 

o habitació) i sortir immediatament després de la visita, sense transitar per la resta 

del Centre.  

 La durada de la visita quedarà a criteri del centre mateix en funció de la 

disponibilitat i l’aforament, però no serà mai superior a 30 minuts. 

 No és permès el contacte directe dels visitants amb residents amb COVID-19, 

confirmada, probable o en sospita.  

   


