
C O M P R O M Í S  D 'A U T O R E S P O N S A B I L I T A T

      Què haig de tenir en compte per visitar un pacient ingressat?

COM A FAMILIAR/ACOMPANYANT D'UN PACIENT INGRESSAT i per tal de garantir la
seguretat dels pacients i també dels professionals, EM RESPONSABILITZO dels
següents punts:

No he estat diagnosticat/da de Covid-19 i entenc el risc i la possibilitat d'infecció.

No he estat en contacte amb persones diagnosticades positives per Covid-19.

No he patit símptomes compatibles amb la malaltia com ara:

Febre superior a 37,5 ºC.

Tos seca.

Dolors musculars, mal de cap i/o coll.

Pèrdua de gust i/o olfacte.

Sóc conscient de les mesures que he d'adoptar per reduir la probabilitat de

contagi: distància física de seguretat, mascareta mentre estigui a l'hospital i rentat

de mans freqüent.

Així mateix, em comprometo a mantenir les precaucions necessàries fora de

l'hospital i a minimitzar les meves interaccions socials, durant el període d'ingrés del

meu pacient, a bé d'evitar contagis.

A L'HOSPITAL:

Portaré posada la mascareta homologada, en tot moment, mentre estigui dins l’hospital. 

En cas de visitar un pacient Covid, portaré posada la mascareta Ffp2 i, en arribar a l’àrea,

em vestiré amb l’Equipament de Protecció Individual (EPI), que em proporcionarà

l’equip d’infermeria.

Em rentaré les mans, amb gel hidroalcohòlic, en entrar a l’hospital, i me les tornaré a

rentar, d’una manera periòdica, durant l’estada al centre.

A la planta, garantiré el descans dels pacients i no sortiré de l’habitació, si no és

estrictament necessari. 

A la planta, utilitzaré els lavabos destinats als familiars. 

Puc portar menjar de casa pel pacient, una vegada pactat amb l'equip assistencial.

Utilitzaré el servei de recollida de bosses pels pacients hospitalitzats, només en els casos

on el pacient no pugui rebre visites. L’horari de recollida de bosses, per part de l’hospital, és el

següent (fora d’aquests horaris, l’hospital no recollirà paquets):

Matí: de 10.00 a 12.00 h // Tarda: de 16.00 a 18.00 h.

EN ENTRAR I SORTIR DEL CENTRE, HO COMUNICARÉ AL PUNT
D'INFORMACIÓ

RECOMANACIÓ IMPORTANT: Per tal de minimitzar les possibilitats de contagi, es recomana que

l'acompanyant del pacient hospitalitzat sigui sempre la mateixa persona.


