FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT CELONI
Actualització dades Coronavirus SARS-Cov-2
Sant Celoni, 14 de juliol de 2021

La Fundació Hospital de Sant Celoni informa que avui, 14 de juliol, hi ha 4 persones ingressades per
la Covid-19.
Les dades acumulades són: 341 altes i 76 defuncions.

Informar que s’ha hagut de restringir el règim de les visites als pacients ingressats.
Aquesta restricció ha entrat en vigor aquest dimarts i es mantindrà fins que la situació
epidemiològica millori.

HOSPITAL DE SANT CELONI
Plantes hospitalització (Primera i Segona Planta)



Es suspenen temporalment les visites als pacients ingressats.
S’autoritzarà l’entrada en casos de finals de vida, pacients amb discapacitat mental i
situacions especials.

Urgències



Els familiars/acompanyants romandran fora del recinte hospitalari.
S’autoritzarà l’entrada en casos de finals de vida, menors d’edat i situacions especials.

Hospital de dia, cirurgia menor, proves invasives i CMA




Un acompanyant per pacient en el moment de l’ingrés, sense accedir a l’Hospital.
Posteriorment, s’informarà via telefònica per venir a buscar-lo i s’esperarà fora del recinte
hospitalari.
En casos de pacients no autònoms, aquests podran ser acompanyats per un
familiar/acompanyant. Els responsables del departament indicaran on ha d’esperar mentre
dura el procediment.

Consultes externes i proves diagnòstiques



S’autoritzarà l’entrada d’un acompanyant/familiar en casos de menors o pacients no
autònoms.
Unitat de diagnòstic ràpid es permet l’entrada d’un acompanyant.

CENTRE SOCIOSANITARI VERGE DEL PUIG

Un únic familiar/acompanyant per pacient ingressat, sempre amb cita prèvia i sota aquestes
condicions:


Només tenen autorització per entrar al centre, els visitants que compleixin algun dels
següents requisits:
- Estar vacunat, amb pauta complerta, per SARS-CoV2.
- Haver passat la COVID en els últims 3 mesos.
- Tenir una PCR o test d’antígens negatiu de les últimes 48 hores.



És obligatòria la utilització de la mascareta dins de tot el recinte, inclòs el jardí.



No es pot accedir al centre si es té algun dels següents símptomes: mal de coll, mal de cap,
tos, mucositat, febre, pèrdua de gust, pèrdua d’olfacte, dificultat per
respirar, signes de refredat.

