
Pacient Covid: No es permeten les visites tret de finals de vida i casos excepcionals.
Pacient NO Covid: No es permeten les visites tret de finals de vida, casos excepcionals o pacients fràgils.

En aquests casos, només es permet 1 acompanyant i sempre haurà de ser la mateixa persona, que haurà
de romandre dins de l'habitació en tot moment. 

Als acompanyants de final de vida se'ls farà una PCR, i als de de la resta de situacions excepcionals se'ls farà
una PCR el primer dia d'accés, que es repetirà el mateix dia que es faci el cribratge al pacient (cada 5 dies).  

En tots els casos caldrà passar pel punt informatiu per identificar-se i registrar-se, i signar la
declaració responsable en cas necessari.

En cas que us entreguin un identificatiu, caldrà portar-lo en un lloc visible en tot moment. Aquesta
identificació és personal i intransferible. 

Cal respectar les normes de seguretat en tot moment.

El metge us trucarà per donar informació de dilluns a divendres. El cap de setmana, si no hi ha canvis
importants, no us trucaran.

L’intercanvi de roba neta/bruta serà de dilluns a divendres de 8 a 10 h i de 18 a 19 h, i els dissabte de
9 a 13 h. El diumenge no hi haurà canvi de roba. L’hospital no es farà responsable de la pèrdua
d’objectes personals de cap tipus que puguin produir-se durant l’estada al centre.

Es recomana tenir només la roba indispensable per a dos dies:  necesser, roba interior, sabatilles,
bata, pijama i tovallola. 

Si desitgeu una vídeotrucada, cal notificar-ho al servei de Treball Social al telf. 938243431 o sol·licitant-
ho al taulell informatiu.

En aquells casos que sigui necessari un confinament a l’habitació d’una planta Covid, un cop
l’acompanyant marxi al seu domicili serà considerat com a contacte d’un positiu i haurà de seguir el
circuit comunitari vigent en cada moment.

No es permet l’entrada a acompanyants tret de casos excepcionals (només 1 persona). 
Es demana  venir com a màxim 10 minuts abans de la visita.

Es permet 1 acompanyant durant 1 hora el primer dia de la intervenció quirúrgica.

PROTOCOL D'ACCÉS A L'HOSPITAL SANT BERNABÉ

FASE 3

ÀREA AMBULATÒRIA

ÀREA D'URGÈNCIES

ÀREA D'HOSPITALITZACIÓ

No es permet l’entrada a acompanyants tret de casos excepcionals (només 1 persona).

ÀREA QUIRÚRGICA

Igual que l'anterior però la PCR a l'acompanyant es farà cada 7 dies.

ÀREA SOCIOSANITÀRIA


