
Règim de visites i acompanyants Data actualització:10 de gener de 2022

Àrea/Unitat 

Assistencial
Observacions Règim de visites Horari de visites Excepcions*

Àrea Quirúrgica i 

Reanimació

CMA

L'acompanyant resta a la sala d'espera fins que el 

pacient entra a quiròfan. Un cop iniciada la 

intervenció, haurà de marxar de la sala.No tornarà  

fins que la intervenció hagi finalitzat per tal de 

recollir al pacient

Menors, discapacitats, persones amb patologia mental

REA 1 acompanyant De 20:00h a 21:00h

URPA
Cap acompanyant Menors, discapacitats, persones amb patologia mental

Pacients en aïllament per COVID 1 acompanyant de 14:00 a 15:00h
Sempre a criteri de l'equip assistencial i prèviament 

autoritzat

Consultes Externes Cap  acompanyant 
Menors, discapacitats, persones amb patologia mental, 

persones amb mobilitat reduïda

Gabinets Cap  acompanyant 
Menors, discapacitats, persones amb patologia mental, 

persones amb mobilitat reduïda

Hospital de Dia Cap  acompanyant 

Pacients en aïllament per COVID Cap  acompanyant 
Discapacitats, persones amb patologia mental o 

situacions d'excepcionalitat justificada

Pacients en aïllament no COVID Cap  acompanyant 
Discapacitats, persones amb patologia mental o 

situacions d'excepcionalitat justificada

Puerperes i dones en treball de part  en aïllament 

per COVID
1 acompanyant 24 hores al dia

Sempre ha de ser el mateix acompanyant.No es mourà 

de l'habitació fins l'alta

Resta de pacients 1 acompanyant /dia 24 hores al dia Sempre ha de ser el mateix acompanyant

Pediatria 1 acompanyant 24 hores al dia
Pare o Mare del menor o persona delegada.En cas de 

pacients en aïllament per COVID els progenitors no es 

poden intercanviar dins el mateix dia

Resta de pacients 1 acompanyant 24 hores al dia Només permés l'accés als dos pares  del menor 

UCI neonatal 2 acompanyants 24 hores al dia Només permés l'accés als dos pares  del menor 

Pacients en aïllament per sospita de COVID 1 acompanyant Mateix acompanyant durant tot l'ingrés

Àrea observació
1 acompanyant

Pare o Mare del menor o persona delegada. Es podran 

intercanviar fòra del Servei d'Urgències

Consulta
1 acompanyant

Pare o Mare del menor o persona delegada.No es 

podran intercanviar

Pacients en aïllament per sospita de COVID Cap acompanyant 

Resta de pacients Cap acompanyant 
Restricció de visites als boxos d’urgències fins que 

siguin autoritzats pel metge responsable  si s'escau i 

depenent de cada cas

* Totes les excepcions no recollides al protocol han de ser notificades a la Unitat d'Atenció al Ciutadà per deixar constància a SAP

Pare o mare del menor . No es podran intercanviar 

durant tot l'ingrés

Obstetricia

UCI pediatrica

Sempre a criteri de l'equip assistencial i prèviament 

autoritzat
Resta de pacients 1 acompanyant 

Resta de pacients Cap  acompanyant 

Pacients servei d'Hematologia Cap  acompanyant 

Urgències

Hospitalització

24 hores al dia

Crítics

Urgències Pediatria

Pacients en aïllament per COVID 1 acompanyant

de 14:00 a 15:00h


