
  

 

Informació sobre les actuacions preventives en referència al nou 

coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit de la residència: 

Benvolgudes famílies, 

La situació epidemiològica actual de transmissió comunitària generalitzada del coronavirus SARS-CoV-2 a 

Catalunya comporta la incorporació de canvis en la gestió de casos i contactes. 

Les recomanacions següents tenen com a objectiu protegir el grup de població més vulnerable i 

controlar la infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.  

Les persones que viuen en residències majoritàriament són persones d’edat avançada, fràgils i 

presenten una situació de dependència, per tant, es consideren persones vulnerables a qualsevol 

malaltia infecciosa. Per això es recomanen les mesures següents: 

 

1) Recomanacions en l’accés al centre i visites: 

- Es restringeix al màxim les visites als centres i només es permet l’entrada en casos de 

necessitat o d’urgència justificada, i sempre amb la valoració i l’aprovació de la Direcció 

del centre. Aquestes persones no poden presentar símptomes respiratoris (tos, febre, 

dificultat respiratòria de qualsevol gravetat). 

- En el cas que una persona que viu a la residència estigui en aïllament, aquesta no podrà 

rebre visites. Es valorarà de forma individual la possibilitat que pugui estar acompanyada, 

especialment en aquells casos que es troben en situació de final de vida. 

- S’ha d’habilitar una única via d’accés al centre per controlar-hi les entrades i sortides. 

- El centre ha de posar a disposició dels familiars que ho requereixin un telèfon per 

comunicar-se amb els usuaris _____________ 

- Queden suspeses temporalment les activitats grupals que provinguin de l’exterior, com 

per exemple l’activitat del voluntariat, o d’estudiants en pràctiques, les activitats 

intergeneracionals, les teràpies amb animals, la musicoteràpia.  

- Queden suspesos temporalment els nous ingressos per tal d’habilitar espais d’aïllament 

en cas que sigui necessari. 
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Finalment, us recomanem seguir les mesures bàsiques d’higiene personal adreçades a tota la 

ciutadania: 

- Manteniu-vos a casa i sortiu només si és imprescindible per situacions de necessitat o activitats 

essencials. 

- Feu una correcta higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó). 

- Eviteu el contacte estret amb persones que mostrin signes d’infecció respiratòria, com ara tos o 

esternuts. 

- Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el 

moment d’estossegar o esternudar i rentar-vos les mans de seguida. 

- Com a norma general, manteniu una distància de seguretat habitual (entre un i dos metres). 

- Eviteu de donar la mà, fer abraçades i petons.  

- Eviteu compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense 

netejar-los degudament. 

- Després de manipular objectes de tercers, absteniu-vos de tocar la boca, nas i ulls sense que 

abans us hagueu rentat les mans. 

Us agraïm la vostra comprensió davant d’aquesta situació extraordinària, i us anirem informant 

puntualment dels canvis que es vagin produint. Totes les mesures van encaminades a preservar el 

centre, i per tant a prevenir possibles contagis de les persones que hi resideixen i controlar la infecció a 

escala comunitària. 

Us recordem la importància de seguir les pautes, recomanacions i instruccions que es donin per canals 

oficials governamentals. 

 

Ben cordialment, 

 

 

Tota la informació: 

Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus 

 

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

