
Mesures per a pacients i acompanyants (acompanyants >14 anys)

HOSPITALITZACIÓ

 
acompanyants 
no coincidents 
en el temps

2  
En les franges 
habilitades 
de 13 a 16 h i 
de 19 a 22 h

Pacients autònoms

 
acompanyants 24 h
no poden ser 
coinicidents en el 
temps

3  
Horaris d’entrada
de 8 a 10 h; de 13 a 
16 h; de 19 a 22 h 

Pacients depenents o que  necessiten 
acompanyament 24 h*

 
acompanyants 24 h
no coincidents en el 
temps

2
 
Correctament 
vacunats 
No pertànyer a 
cap grup de risc

 
Dur l’Equip 
de  Protecció 
Individual en tot 
moment

Acompanyants a zona Covid

1

Parteres

3  
En les franges habilitades 
de 13:30 a 14:30 h i 
de 20 a 21 h

UCI

 
acompanyant 24 h
durant tot el procés 
(part i hospitalització) 

 
acompanyants 
no coincidents 
en el temps

 
Horaris d’entrada
de 8 a 10 h; de 13 a 
16 h; de 19 a 22 h 

URGÈNCIES
En tots els casos

En pacients autònoms es recomana que 
l’acompanyant s’esperi fora, se’l farà 
entrar en el moment d’informar de l’estat 
del pacient. 

ÀREA AMBULATÒRIA
En tots els casos

1  
acompanyant 
durant tota l’estada

És obligatòri dur  mascareta 
quirúrgica o FFP2 en tot el recinte 
hospitalari

Es farà PCR/TAR
• Als pacients vulnerables que 
ingressin i als seus acompanyants

• Als pacients no vulnerables i 
acompanyants que comparteixin 
habitació amb un pacient vulnerable

*Menors d’edat, pacients desorientats, grans dependents 
físics o psíquics o pacients amb la targeta Cuida’m. 

 
Franges  habilitades 
de 13 a 16 h i de 19 a 22 h

ZONA NO COVID

ZONA COVID
 
No es permet l’acompanyament 
dels pacients autònoms ingressats 
a la zona Covid

ZONA NO COVID

ZONA COVID

1
 
acompanyant 
a hospitalització en les 
franges habilitades, 
que pot coincidir amb 
l’acompanyant 24 h 

Pacients en situació de final de vida
 
No es limita el nombre de persones per a 
l’acomiadament, sempre respectant les 
mesures de prevenció

 
Horaris d’entrada
de 8 a 10 h; de 13 a 
16 h; de 19 a 22 h 

1  
acompanyant 
durant tota l’estada
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