
Indicacions generals  

 És obligatori l’ús de mascareta.
 Es recomana la neteja de mans amb sabó o solució alcohòlica freqüent.
 Es demana respectar la distància de seguretat (1,5 m) a tots els espais de l’hospital.

 Horaris de visites i acompanyaments 

Durant l’estada del pacient a l’hospital 

 Es permet un sol acompanyant per pacient:

 Les 24 hores del dia en el cas de pacients dependents, en situació de final de vida,
parteres o menors.

 D’11 a 20.00 hores en la resta de casos.

 No es permet cap acompanyant quan el pacient estigui ingressat en una unitat amb pacients amb
Covid-19, amb l’excepció de pacients en situació de final de vida i menors. El personal sanitari
contactarà personalment amb els familiars.

 En el cas dels pacients ingressats a la Unitat de Psiquiatria i mentre duri l’estat d’alarma no estan
permeses les visites, ni les sortides o permisos de les persones ingressades. Es permeten dues
trucades diàries (1 al matí i 1 a la tarda).

En el moment de l’admissió per a una intervenció quirúrgica 

 El pacient podrà anar acompanyat per un màxim de dues persones.
 En el moment en què el pacient entri al quiròfan, els acompanyants no es poden quedar a

l’hospital. Han d'esperar a rebre la trucada del personal sanitari.

Ingrés a la UCI 

 En el moment de l’ingrés, el personal de la unitat informarà als familiars/acompanyants de
les normes i recomanacions específiques de la unitat.

A consultes externes i hospitals de dia 

 El pacient ha de venir sol, amb l’excepció de pacients dependents i menors, que
podran venir amb un acompanyant.

Proves radiològiques 

 El pacient també ha de venir sol, amb l'excepció dels casos de proves invasives, que
podrà venir amb un acompanyant.

Normes i recomanacions a les persones 
usuàries de l’Hospital Santa Caterina  




