
Requisits per efectuar les visites: 

Mesures de precaució estàndard a seguir:

Ús de la mascareta per accedir a qualsevol recinte sanitari
del SAAS i mentre duri la visita.

Higiene de mans a l’entrada i a la sortida hi ha (dispensadors 
d’hidroalcohol disponibles). 

Mantenir la distància de seguretat 1,5 metres.

S’ha de romandre dins de l’habitació mentre duri la visita.

Cal utilitzar el timbre de l’habitació per a qualsevol 
necessitat.

S’ha d’evitar la circulació per les instal·lacions de l’Hospital 
Nostra Senyora de Meritxell.

*Aquestes mesures es poden veure modificades segons l’evolució de la situació i les
indicacions de Ministeri de Salut.
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· Es permet l’entrada de 2 acompanyants (han de ser els mateixos
durant tot l’ingrés).

· Els horaris de visita són els següents:

- 12.00 a 15.00 h

- 18.00 a 21.00 h

· Només es valoraran les peticions de pernoctacions per

acompanyants de menors d’edat, discapacitats o en situació de fi

de vida.
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