Gràcies a la millora dels indicadors epidemiològics, a partir d’ara i fins a nou
avís, aplicarem una nova normativa relacionada a les visites d’acompanyants
al nostre centre. Igualment, hem de procurar preservar la màxima seguretat
dels pacients, acompanyants i professionals.
HOSPITALITZACIÓ

Es permet un màxim de 2 acompanyants per pacient, persones amb les quals convisquin o
familiars de 1r grau, autoritzats pel pacient i mai coincidents en el mateix horari. Prèviament
caldrà presentar el document d’autodeclaració responsable, degudament emplenat al
servei d’admissions del centre. No estan permeses les visites socials.
La informació mèdica a familiars es donarà telefònicament, exceptuant els casos que
l’especialista faci citació presencial a la família.
És obligatori l’ús de mascareta i rentat de mans en entrar i sortir de l’habitació.
No està permès sortir de l’habitació excepte per accedir al menjador.
Els acompanyants hauran d’anar sempre amb targeta identificativa i ensenyar-la, si ho
requereix algun professional del centre.
Pel que fa a pacients dependents que necessiten acompanyant 24h (pacients desorientats,
grans dependents físics o psíquics, final de vida... màxim de 3 persones per pacient (mai
coincidents al mateix moment). La necessitat d’acompanyant de 24h, la valorarà l’equip
assistencial en conjunt.

Horaris:
HOSPITALITZACIÓ
CONVENCIONAL

HOSPITALITZACIÓ
UCI

De dilluns a diumenge

De dilluns a diumenge

 13h a 15h

 13.30h a 14.30h

19h a 21h

20h a 21h
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SERVEI D’URGÈNCIES

Zona Covid: NO acompanyants
Zona lliure Covid:


Pacients dependents que necessiten acompanyant 24h.



Pacients NO dependents:
- Nivells IV - V no acompanyant.
- Nivell I-II-III un cop orientat el diagnòstic del pacient (anamnesis, exploració,
demanades proves complementàries i iniciat tractament empíric), es deixarà passar
un acompanyant per a informació mèdica 15 minuts. Podrà tornar a entrar 15 minuts
en el moment de confirmació diagnòstica/terapèutica o decisió d’ingrés/alta per
renovar informació.

ÀREA AMBULATÒRIA: es permet l’entrada d’un acompanyant per pacient.

En tot cas, s’hauran d’abstenir de visitar el centre si:


Presenten símptomes respiratoris, gripals o febre.



Han estat en zones d’alta prevalença epidemiològica en els últims 14 dies.



Han tingut contacte estret amb casos probables o confirmats d’infecció per coronavirus, en
els últims 14 dies.

Recordem que no es pot acudir amb objectes de valor. Si dueu audiòfons, ulleres, lents de
contacte... i no podeu prescindir-ne, tingueu-ne cura perquè, el centre no se’n fa responsable d’una
possible pèrdua.

Per a qualsevol aclariment, es poden dirigir a admissions d’hospitalització:
 93 807 56 00
 dilluns a divendres de 7h a 20h, caps de setmana i festius de 9h a 16h
 uac@csa.cat
Fora d’aquest horari s’hauran de dirigir a admissions d’urgències ( 93 807 55 77).
Adjuntem document d’autodeclaració responsable.
Tenim la seguretat que superarem aquestes circumstàncies i agraïm per endavant l’esforç i la
comprensió de tothom.
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