
 

  

NOTA SOBRE LIMITACIÓ TEMPORAL DE SORTIDES CURTES A 

CENTRES RESIDENCIALS PER A PERSONES GRANS I PER A 

PERSONES AMB DISCAPACITAT  

 

 

Amb l’actual context d’augment de circulació de la variant Delta (més transmissible) i els 

elevats nivells de contagis que tenim tant a la comunitat com als Centres Residencials, 

es va publicar el passat 19 de juliol el Pla d’intensificació de les mesures de control 

en l’entorn residencial https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-

Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/pla-intensificacio-mesures-control-

entron-resiencial-19-07-21.pdf . Amb l’empitjorament del context i de les dades 

d’afectació als centres residencials, tant de gent gran com de persones amb 

discapacitat, s’ha decidit de forma temporal: 

 Autoritzar només les sortides dels residents de 3 dies o més, mantenint sempre el 

contacte amb una única bombolla de convivència. Tal i com s’indica al Pla 

d’intensificació de mesures del 19 de juliol, el familiar que acudeixi a recollir la persona 

resident, caldrà que es realitzi un TAR en el moment de la recollida. La persona resident 

no caldrà que es faci cap prova en el moment de sortida, i al seu retorn es realitzarà les 

proves seriades als dies 0, 4, 7 i 10 després del seu retorn. 

 Aquesta mesura no interfereix amb la possibilitat que els residents puguin marxar 

de vacances amb les seves famílies, quan aquest període sigui de 3 dies o més. 

Tampoc queda afectada la possibilitat de realitzar per part dels familiars les visites al 

centre residencial tal i com s’indica al document del passat dia 19 de juliol.  En canvi, sí 

queden restringides durant aquest període les sortides de menys de 3 dies de durada, 

incloent aquells passejos al voltant de la residència que no siguin supervisats per 

professionals del centre residencial. 

 La previsió és que aquesta mesura decaigui automàticament als 15 dies comptats 

a partir del dia 20 de juliol, data en la que també finalitzarà la durada del Pla 

d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial. A partir d’aquí, i en 

funció de les dades epidemiològiques, es publicaran noves instruccions. 

 

 

Barcelona, 22 de juliol de 2021 
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