
 
  

NOTA DE PREMSA 
 

LES VISITES DE FAMILIARS I CUIDADORS A PACIENTS NO COVID-19 INGRESSATS A L’HUMT                              

ES LIMITEN NOVAMENT A UN ÚNIC ACOMPANYANT 

La mesura, acordada amb el CatSalut i derivada de l’evolució actual de la pandèmia,                       
s’implementarà a partir de demà 9 de juliol 

  

Com a conseqüència de la incidència de la pandèmia, a partir de demà divendres, 9 de juliol, les visites de familiars i 

cuidadors a pacients no Covid-19 ingressats a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) es restringeixen novament 

a un acompanyant per pacient -sempre la mateixa persona- i dins dels horaris establerts. Es tracta d’una mesura 

acordada amb el CatSalut i concebuda amb el propòsit de contribuir a evitar possibles nous contagis. 

En conseqüència, tal i com es va procedir des de finals de març -moment en el qual es van reprendre les visites-, el 

pacient haurà de designar una única persona per efectuar les visites durant la seva estada hospitalària. Aquesta només 

les podrà efectuar en el marc de l’horari fixat i amb el compromís d’evitar transitar per les zones comunes i passadissos 

ni sortir i entrar de l’hospital fins que finalitzi la visita. 

Els horaris per poder dur a terme les esmentades visites seran els següents: 

. Plantes d’hospitalització: Llit A d’11 a 15h i Llit B de 17 a 21h 

. UCI: de 13.30 a 15h i de 20 a 21.30h 

. Plantes de Salut Mental: de 18 a 20h (de dilluns a diumenge) i de 11 a 13h (dissabtes i diumenges) 

. Sala de parts i maternitat: 1 acompanyant les 24h (només pares/mares) 

.Pediatria: 1 acompanyant les 24h. S’autoritzarà un altre acompanyant (sempre el mateix i emprant mascareta 
tota l’estona) per substituir temporalment a l’acompanyant fixe. Llit A d’11 a 15h i Llit B de 17 a 21h 

Recordatori del procediment d’accés a l’HUMT: 

- Quan l’acompanyant vingui a visitar el pacient, s’haurà d’acreditar a Recepció facilitant les dades del pacient i 

se li facilitarà una targeta de visita -que caldrà guardar fins a l’alta del pacient- amb les seves dades 

identificatives. Cada dia caldrà acreditar-se i ensenyar la targeta. 

- Les visites han d’usar obligatòriament mascareta quirúrgica i fer higiene de mans amb  solucions 

hidroalcohòliques a l’arribar a l’hospital i al sortir-ne. 

- Un cop a l’habitació, no es podrà sortir i tornar a entrar de l’hospital, fins que finalitzi la visita. 

- Sortida de l’hospital: el familiar/acompanyant haurà de comunicar la seva sortida a Recepció. 

Les persones amb signes i símptomes d’infecció respiratòria -o en cas de sospita de contacte amb malalt de Covid-19- han 

d’abstenir-se d’anar a l’hospital. 

Més informació: 

Comunicació Corporativa MútuaTerrassa / 93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / @Mutua_Terrassa 
 
Terrassa, 8 de juliol de 2021 


