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Les residències preveuen un
pla gradual per rebre visites
Envien una proposta al Govern amb tres fases de desescalada
❘ BARCELONA ❘ L’Associació Catalana de Recursos Assistencials
(Acra) ha proposat al Govern
un pla de desescalada de les
residències geriàtriques en
tres fases amb les “màximes
mesures de seguretat i higiene” per assegurar la salut dels
usuaris, els professionals dels
centres i les famílies. L’entitat
preveu imprescindible que la
Generalitat assumeixi una sèrie d’aspectes que considera
“fonamentals”, com disposar
d’equips de protecció Individual (EPI) i proves PCR, establir una relació entre centres i
l’Atenció Primària i finançar
un increment de ràtios globals
del personal als centres, que
han augmentat un 15 per cent
durant la pandèmia.
En la primera fase d’aquest
pla es proposa el restabliment

de les visites de familiars en
funció de la regió sanitària i
de l’estat de cada equipament;
en una segona fase –quinze dies després de l’inici de la primera–, l’ampliació de les visites a tots el centres, així com
l’obertura de nous ingressos i

leS clauS

Espais Covid
z Proposen un nombre de llits
per a Covid si hi ha rebrots i
que estiguin finançats per la
Generalitat.

Condicions per a visites
z Els familiars s’hauran de sotmetre a un control de temperatura, utilitzar màscara,
guants d’un sol ús i bata.

el retorn dels usuaris que hagin
causat baixa voluntària, per a
la qual cosa hauran de disposar
d’una prova PCR negativa. En
la tercera i última fase –quinze
dies després de l’inici de la fase
2–, les residències haurien de
permetre les sortides dels usuaris fora del recinte i un escenari
de generalització de les visites.
Totes han de garantir la màxima prevenció per a la salut
i higiene de tots els implicats.

Durada màxima de visites
També planteja que les visites siguin individuals i amb
una durada màxima de trenta
minuts, que cada usuari podrà
rebre una visita a la setmana
que es farà en espais reservats,
excepte si el resident no pot
moure’s, i es prioritzaran les
visites de final de vida.
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