NORMATIVA D’ACCÉS A L’HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS
Agost 2022
Per tal de garantir l’acompanyament al pacient i, al mateix temps, afavorir el seu descans i recuperació,
us detallem la normativa d’accés de familiars a l’Hospital General de Granollers, tant pel que fa a pacients
amb o sense Covid:
Accessos a l’Hospital i el Centre Geriàtric:
La porta d’accés a l’Hospital està ubicada a la zona del nou hall (entrada directa als dos edificis
d’hospitalització). Aquesta porta també fa les funcions d’entrada provisional del servei d’Urgències.
Pel que fa a l’accés al Centre Geriàtric, es duu a terme pel C. Manel Cornellà, s/n, durant l’horari de
08.00 a 21.30 h, tots els dies de la setmana.
Les condicions d’accés i sortida són les següents:


Pacients amb VISITES programades, PROVES, TRACTAMENTS AMBULATORIS o amb la
necessitat de recollir MEDICACIÓ a la farmàcia. Un únic acompanyant per pacient.



Pacients amb INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA programada: Els pacients poden estar
acompanyats a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (durant el pre i post operatori) per una única
persona. La resta de familiars poden seguir la intervenció de manera remota, a través de l’APP de
l’hospital.



Pacients HOSPITALITZATS: (Especialitats mèdiques i quirúrgiques; Obstetrícia i Pediatria).



o

A l’hora de visitar un pacient, és necessari haver llegit la normativa d’acompanyament als
pacients d’hospitalització.

o

Durant el període l’hospitalització, el pacient pot estar acompanyat d’una persona, les
24 h del dia, que es pot intercanviar amb un altre acompanyant.

o

L’horari i el nombre de visitants pot ser modificat, per l’equip assistencial, en
circumstàncies especials.

Accés a la Unitat de Cures Intensives (UCI):
o

A l’hora de visitar un pacient, és necessari haver llegit la normativa d’acompanyament als
pacients de la UCI.

o

Durant el període d’estada a la UCI, el pacient pot estar acompanyat d’una persona,
les 24 h del dia.
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o

A part, el pacient de la UCI pot estar acompanyat d’una persona més durant el següent
horari de visites:
 Matí: de 13.00 a 15.00 h.
 Tardes: de 18.00 a 20.00 h.
Durant aquest interval horari, el nombre màxim d’acompanyats per pacient és de dues
persones.

o

L’horari i el nombre de visitants pot ser modificat, per l’equip assistencial, en
circumstàncies especials.

Accés al Servei d’Urgències:
o

Els pacients que accedeixin al Servei d’Urgències poden estar acompanyats d’una
única persona dins del box. L’acompanyant haurà d’estar identificat amb un braçalet,
que li serà lliurat al taulell d’Admissions.

o

Es recomana que no hi hagi més d’un acompanyant, a la sala d’espera, mentre duri
l’assistència.

o

L’horari i el nombre de visitants pot ser modificat, per l’equip assistencial, en
circumstàncies especials.

Accés al Centre Geriàtric:
o

A l’hora de visitar un pacient, és necessari haver llegit la normativa d’acompanyament als
pacients de l’edifici del Centre Geriàtric.

o

Durant el període l’hospitalització, els pacients de la UME Convalescència, Pal·liatius i
Subaguts poden estar acompanyat d’una persona, les 24 h del dia.

o

Pel que fa a la Residència, es duen a terme visites concertades.

o

L’horari i el nombre de visitants pot ser modificat, per l’equip assistencial, en
circumstàncies especials.

EN TOT ELS CASOS ANTERIORS, CAL RESPECTAR LES MESURES PREVENTIVES DE
SEGURETAT:



Es necessari portar posada la MASCARETA durant tota l’estada a l’Hospital.
Si es dona el cas, els professionals de la unitat corresponent informaran als acompanyants de les
mesures de protecció addicionals que siguin necessàries.
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