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RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA | INSTRUCCIONS PER A LES VISITES DELS FAMILIARS 

EN LA FASE 2 DE LA DESESCALADA 

 

08.06.2020 

A continuació trobareu informació important sobre les visites i quines són les mesures 

d’accés i higiene que aplicarem degut a l’especial vulnerabilitat dels residents. 

Es tracta de criteris que han fixat conjuntament el Departament de Salut i el Servei Català de 

la Salut, amb les recomanacions del VINCat. 

Organització de visites 
 

• L'organització de les visites serà setmanal, és a dir que cada setmana caldrà demanar 

visita. 

• La visita de la setmana es podrà començar a demanar el diumenge a partir de les 17 

hores. 

• Per demanar visita caldrà trucar a la recepció de la Residència. 

• L'horari de visites serà: 

o Dimecres i dijous, d’11:30 a 13:00 hores del matí. 

o De dilluns a divendres, de 15:00 a 17:30 hores de la tarda. 

• S'han reconfigurat els espais de visita, que seran tres situats a la planta de recepció. 

Qui pot visitar el/la resident i amb quina freqüència? 
 

 

• Hi haurà una visita setmanal per resident amb una durada no superior als 30 minuts. 

• El familiar ha de ser el mateix en períodes no inferiors a 14 dies.  

• És molt important ser puntuals en l'hora d'inici i final de la visita per respectar els 

torns posteriors. A més, entre visita i visita l'equip de neteja de la Residència 

necessita quinze minuts per desinfectar l'àrea. 

Quin és el circuit d'entrada i sortida de les visites? 
 

• S'ha habilitat un circuit per tal que l'accés i sortida de la Residència es faci per llocs 

diferents, tal i com estableixen les recomanacions de les autoritats.  

• L'accés es farà per la porta principal de la Residència. Si veniu en cotxe teniu 

l'aparcament a la vostra disposició, però serà necessari entrar per la porta principal. 

• La sortida del Centre es farà pel pati de Sant Josep.  
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Com serà la visita? 
 

• Abans d'entrar a la Residència, si porteu guants i/o mascareta posats del carrer 

caldrà que els llenceu al contenidor habilitat. Si porteu mascareta reutilitzable caldrà 

que la deseu abans d'entrar al Centre i en cap cas es podrà tocar o mostrar un cop a 

l'interior de la Residència. 

• En entrar al Centre caldrà que passeu per l'estora de desinfecció i assecat del calçat. 

• A continuació caldrà que realitzeu un rentat higiènic de mans i que us poseu una 

mascareta quirúrgica i guants.  

• La primera vegada que vingueu de visita caldrà que signeu un document conforme 

no heu donat positiu en cap prova (PCR/detecció d'antigen o IgM positiva de COVID-

19), no teniu símptomes d'infecció respiratòria, febre o antecedents de contacte 

amb casos confirmats de COVID-19 en les dues setmanes anteriors. 

• Per tal de poder fer un cribratge de les persones que presentin possibles símptomes 

us demanarem que signeu un document donant autorització perquè us prenguem la 

temperatura donat que la febre és un dels símptomes més comuns de la COVID-19. 

Aquesta dada serà registrada i tractada confidencialment, amb l’únic objectiu de 

preservar la salut dels residents. 

• Tot i que sabem que és molt difícil, serà imprescindible mantenir 2 metres de 

distància entre el familiar i el resident tal i com marquen les instruccions del 

Departament de Salut.  

• En marxar del Centre caldrà que llenceu els guants i la mascareta en el contenidor 

habilitat i que realitzeu un nou rentat higiènic de mans. 

• La sortida es farà pel Pati de Sant Josep. 
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