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FULL DE RESPONSABILITAT PER A LA VISITA DE RESIDENTS 

 
La situació d’emergència sanitària que estem vivint arrel de la pandèmia del virus COVID-19 
ha determinat que el Govern hagi imposat mesures de distanciament social per tal de 
minimitzar el risc de contagi a la població. Els efectes d’aquesta malaltia són molt variats i 
poden comportar des d’una absència total de símptomes, a la manifestació de 
simptomatologia lleu, o també, quadres simptomatològics greus que impliquin, entre d’altres, 
dificultat per a respirar, la presència de febre alta de forma perllongada o, fins i tot, la mort. 
 
Enfront la gravetat d’aquesta situació, tant el Ministeri de Sanitat com la Subdirecció 
General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut han publicat sengles guies 
d’actuació d’aplicació en l’àmbit residencial en les quals es recomana, i en alguns 
casos fins i tot s’exigeix, la suspensió de qualsevol visita als centres de serveis socials 
de caràcter residencial, excepte aquells que es considerin d’extrema necessitat. 
 
En aquest context, la Generalitat de Catalunya ha elaborat un Pla d’atenció, suport i 
comunicació a les famílies de persones que viuen en residències en context de la crisi 
de COVID-19, per tal de facilitar l’acomiadament  dels familiars de la persona resident 
que es troba en una situació de final de vida. D’entre d’altres mesures, es contempla la 
possibilitat que un familiar pugui visitar el resident i acompanyar-lo presencialment 
durant aquesta etapa final.  
 
No obstant l’anterior, aquestes persones, pel fet de visitar i acompanyar el seu familiar,  
poden veure’s exposats a un risc de contagi pel virus COVID-19 o actuar com a vectors 
de transmissió, tant per les persones que viuen i treballen al centre residencial, com per 
les que conformen el seu entorn social. 
 
És per això que aquesta visita i acompanyament s’ha de realitzar seguint les 
indicacions que faciliti el centre, aplicant en cada cas les mesures de protecció i 
seguretat que es determinin, les quals poden consistir des de la limitació del temps 
visita fins a l’obligació de vestir equips de protecció individuals, passant per a qualsevol 
altra que es consideri pertinent d’acord amb els protocols i les guies d’actuació 
publicades per les autoritats competents. 
 
Mitjançant la signatura d’aquest document vostè DECLARA: 

 Que el centre l’ha informat dels riscos que comporta realitzar la visita i 
l’acompanyament presencial al seu familiar, així com del procediment a seguir 
i de les mesures de protecció que ha d’adoptar.  
 

 Que ha entès correctament el contingut d’aquesta informació, que accepta 
donar compliment a les indicacions facilitades pel centre i que lliurement, i sota 
la seva responsabilitat, assumeix els riscos que li han estat informats. 

A ……………………………, a …..... de……................. de 2020 
 
Nom i Cognoms: 
DNI: 
Signatura:  
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