
                                                                                    

  

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA IMPLANTACIÓ DEL CERTIFICAT DIGITAL COVID A LES 

VISITES A LES RESIDÈNCIES DE GENT GRAN I PERSONES AMB DISCAPACITATS 

 

Donat l’augment progressiu de la incidència de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2 

de les últimes setmanes, el Govern de la Generalitat, a través del PROCICAT ha 

establert la implantació del certificat digital COVID per les persones que vulguin accedir 

a les residències de gent gran i persones amb discapacitat per visitar un familiar a partir 

del proper dia 26 de novembre. 

Així mateix en el marc d’aquesta decisió, el PROCICAT també deixa clar que les 

persones que no disposin del certificat digital COVID se’ls oferirà la realització d’un TAR 

a la mateixa residència. 

Per poder posar en marxa aquesta mesura, us fem arribar aquesta nota amb els 

aclariments oportuns: 

- El Certificat Digital COVID es demanarà a l’entrada del centre residencials. Es 

validarà la identitat del certificat amb un document d’identitat de la persona 

visitant, i es permetrà la seva entrada seguint totes les mesures de protecció 

individual recomanades. El Certificat Digital COVID es pot obtenir a través de la 

Meva Salut https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/ 

- En cas de no disposar de Certificat Digital COVID s’acompanyarà la persona 

visitant a l’espai destinat a la realització de les proves TAR en mostra nasal, tal i 

com es va fer durant la 5ena. onada al mes de juliol i agost. 

- Des de Salut ja s’ha activat el procés que farà arribar als Centres Residencials 

nous TAR per realitzar a aquestes persones que no disposin de certificat digital. 

S’emprarà el mateix circuit de l’estiu passat. L’arribada del material es preveu per 

d’aquí 10 dies. 

- Si abans de l’arribada dels nous TAR, els centres residencials disposen encara de 

TAR que es van entregar a l’estiu, aquests es poden fer servir. Encara que la data 

de caducitat s’hagi sobrepassat, Salut disposa d’un informe del proveïdor que 

assegura la validesa de la prova fins a 12 mesos posteriors a la data que apareix 

a la prova.  

- En el cas que el centre residencial encara no hagi rebut els nous TAR, i tampoc 

disposi dels anteriors, pot posar-se en contacte amb el seu EAP de referència 

perquè proporcionar-los la quantitat suficient fins l’arribada del material, o pot 

acceptar un TAR realitzat a la farmàcia durant les anteriors 48 hores. 
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Totes aquestes mesures busquen la identificació de persones no vacunades que puguin 

estar infectades pel virus i per tant s’impedeixi l’entrada del virus a l’entorn residencial.  

Cap d’aquestes mesures substitueix ni permet relaxar les mesures de protecció 

individual que les persones que visiten els seus familiars a les residències han de 

mantenir durant la visita. 

Durant la setmana vinent us convocarem a totes les patronals de centres afectats per la 

mesura a una reunió informativa en la que podrem compartir com han anat els primers 

dies d’implantació d’aquesta mesura. Us farem arribar la convocatòria els propers dies. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i rebeu una cordial salutació. 

 

 

Barcelona, 25 de novembre de 2021 

Equip de Treball Residències  

 

  


