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Recomanacions sobre les visites de familiars a persones que 

viuen a la residència geriàtrica. 

 

1. Context i justificació  

La residència ha adaptat 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. 

Davant la situació pandèmica causada pel coronavirus SARS-CoV-2 i amb l’objectiu de poder 

donar les millors cures a les persones que hi viuen, el programa VINCat i Salut Pública fan les 

recomanacions següents per possibilitar les visites de familiars als centres.  

 

2. Objectius 

Donar el màxim de suport emocional a les persones que viuen a la residència amb el mínim 

risc. 

 

 

3. Autorització de visites segons la fase. 

Les visites estan autoritzades a partir que la fase de desescalada en què ens trobem per zona. 

 Fase 0: quan el suport i procés d’atenció a les persones ho aconsellin es facilitaran en 

situació de seguretat les visites d’acompanyament i suport al final de vida (aquest punt 

específic està tractat en el document Acompanyament de final de vida per als familiars 

a persones que viuen en una residència  

 Fase I: afegir la priorització de les visites de residents en situació de descompensació 

de malaltia crònica.  

 Fase II: generalització de visites a tot tipus de residents. Màxim d’una persona per 

resident, amb cita prèvia i amb les especificacions que es marquen en aquest 

document.  

 Fase III: visites de familiars (fins a 3 persones) en zones exteriors del centre 

residencial.  

Les visites es comencen a fer a totes les persones de la zona verda. 

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

probable o en sospita  
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En cas de persones que es trobin en aïllament en zona groga o vermella, caldrà estudiar el cas 

de forma individualitzada com si ens trobéssim en fase 0. 

 

4. Aspectes a tenir en compte 

 La persona responsable de gestionar les visites, recepcionar els familiars, fer el 

cribatge, preparar l’espai i desinfectar l’espai després de la visita serà el tècnic de sala 

planta baixa. 

 Totes les visites cal que estiguin autoritzades pel centre mitjançant cita prèvia 

 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 té un impacte beneficiós per 

tenir cura del seu estat emocional. 

 Es farà agenda amb horari establert per donar cita als familiars. Cada dia de dilluns a 

diumenge en les següents franges horàries: 

 De 11h. a 11:30h 

 De 12h. a 12:30h. 

 De 16 a 16:30h 

 De 17 a 17:30h. 

Aquesta agenda la gestionarà el tècnic de sala planta baixa a través del telèfon mòbil 

de la residència. (veure agenda annex) 

 Al donar cita a la visita, es recordarà la informació següent: 

 Es permet una visita setmanal per resident 

 Durada màxima de la visita 30 minuts en espai habilitat 

 La visita nomes pot ser la mateixa persona cada setmana amb un mínim de 14 

dies 

 El visitant haurà d’entrar amb mascareta i a l’entrar (després de la desinfecció 

de mans), posar-se guants 

 S’haurà de mantenir la distància de seguretat de dos metres 

 Cap persona amb prova positiva (PCR/detecció d’antigen o IgM positiva a 

coronavirus SARS-CoV-2) o amb signes/símptomes d’infecció respiratòria, 

febre o antecedents de contacte amb casos confirmats de COVID-19 en les 

dues setmanes anteriors NO ha de ser autoritzada a entrar en el recinte.  

 Es podrà rebre la visita a dos residents dintre la mateixa franja horària. 

 L’àrea de recepció de les visites es situarà a l’entrada del centre, la zona de rampa 

negra de l’entrada, es tancarà amb cinta per privar l’accés de residents a aquell espai 

durant les hores de visites. El pas per recepció, passadís de la cafetera i espai de 

davant de despatxos  s’evitarà el màxim possible durant l’horari de visites. 
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 A l’arribar la persona visitant, dintre l’àrea de recepció de visites, el tècnic farà una 

enquesta breu que inclou preguntes sobre 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. (veure enquesta annex)  

 El material per la realització del cribatge, es guardarà a infermeria. 

 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 dos metres amb el 

resident 

 Tots els visitants han de fer servir solucions hidroalcohòliques per a la higiene de 

mans i posar-se mascareta quirúrgica. El rentat de mans s’ha de fer en entrar al centre 

residencial i en sortir-ne. 

 Els espais habilitats per les visites es situen a darrera recepció, davant despatx d’ed. 

Social/terapeuta ocupacional i sota el porxo del jardí. 

 En aquests espais, es col·loca taula llarga i cadira a cada extrem de la taula, per 

mantenir la separació física necessària i la distància de seguretat i accessos 

diferenciats per al resident i el visitant, que han d’accedir a les àrees per portes 

diferents i que han de garantir la distància de seguretat de dos metres entre les 

persones. 

 Cal acompanyar el visitant directament a la zona reservada per la visita  i ha de sortir 

immediatament després de la visita, sense transitar per la resta del centre.  

 Una vegada finalitzada la visita, cal realitzar neteja i desinfecció de l’espai utilitzat 

 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.  

 Independentment de la possibilitat de les visites presencials, el centre residencial 

continua garantint que, sempre que la situació del resident ho permeti, hi hagin 

mètodes alternatius, com l’ús de telèfons o la videoconferència, que permetin mantenir 

una relació fluïda entre els residents i les seves famílies.  

 


