
Normativa de visites per a familiars i acompanyants

NO HAS DE VENIR 
A L’HOSPITAL:

QUI POT FER LA VISITA?

Si tens algun d’aquests símptomes: febre, tos, dificultat per respirar, 
diarrea, mal de coll, dolors articulars, pèrdua de gust o d’olfacte.

El pacient designarà els familiars autoritzats per visitar-lo. Només es 
permet una visita per pacient al dia i es recomana que el familiar 
sigui el mateix durant períodes de dos setmanes.

Cal evitar les visites de familiars amb condicions que els facin 
especialment vulnerables.

Coronavirus SARS-CoV-2

Si fa menys de 14 dies que has tingut un contacte estret (convius o 
treballes al costat) amb una persona infectada o sospita d’infecció.

Si has patit la infecció i encara tens símptomes, o van desaparèixer fa 
menys de 14 dies.

QUINS PACIENTS NO ES 
PODEN VISITAR?

No es permeten les visites a Urgències ni a pacients COVID, excepte 
en situacions de final de vida, menors d’edat, parts i altres excepcions 
que defineixi l’equip assistencial.

La resta de pacients es poden visitar complint les altres normes.

QUAN ES POT FER LA 
VISITA?

Només es permet una visita per pacient al dia i respectant el 
següent horari:

Hospital, Albada i VII Centenari: de 12 a 20 h.
UCI: de 13 a 20 h.
Salut Mental: visites concertades amb l’equip assistencial en 
funció de l’evolució del pacient.

MESURES DE PREVENCIÓ 
ABANS DE LA VISITA

És obligatori dur mascareta i fer una neteja de mans amb el gel 
hidroalcohòlic que trobaràs a l’entrada de l’hospital.

Abans de la visita, has de passar per Recepció perquè comprovem 
que ets un dels familiars autoritzats. Si la visita és a l’Albada o al
VII Centenari, hauràs d’emplenar un formulari seguint el procediment 
que marca el Departament de Salut per als dispositius sociosanitaris.

MESURES DE PREVENCIÓ 
DURANT LA VISITA

La visita s’ha de realitzar a dins de l’habitació, evitant passadissos i 
espais comuns.

Si surts de l’hospital, no podràs tornar a entrar fins al dia següent.


