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Manacor, 15 de febrer de 2021 

Benvolgudes famílies,  

El dia 13 de febrer es va publicar l’Acord del Consell de Govern que modifica el Pla de Mesures 
Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària 
Ocasionada per la COVID-19. 

El Govern ha decidit mantenir en el nivell 4 el nivell d’alerta sanitària a Mallorca, per la qual 
cosa no hi haurà canvis respecte a les visites dins el centre. Cada persona podrà rebre una 
visita setmanal que, com fins ara, s’haurà de concertar prèviament per telèfon.  

Les noves mesures determinen canvis en l’autorització de les sortides del centre per a les 
persones residents: 

SORTIDES 

• El centre oferirà formació a la persona usuària i al seu acompanyant sobre les mesures 
de seguretat. 

• Les persones usuàries podran fer sortides si estan en condicions d’entendre les 
mesures d’higiene i seguretat i de complir-les.  

• L’acompanyant  haurà de complir les mesures d'higiene i seguretat. Haurà de signar 
una declaració responsable amb el seu compromís a complir aquestes mesures. 

• No es permetran les sortides quan hi hagi certesa d'incompliment de les normes de 
seguretat per part dels tutors legals, familiars o referents de l'entorn afectiu. 

• Si la sortida és de més de 72 hores, serà necessari realitzar una prova diagnòstica 
abans de regressar al centre.  

• Els acompanyants hauran d’informar immediatament al centre de qualsevol canvi en 
l’estat de salut del seu familiar.  

 
No estaran permeses ni sortides ni visites si el centre té casos en estudi o actius de Covid-19. 

Sabem que fa mesos que molts de vosaltres desitgeu passar uns dies amb els vostres familiars. 
Ho entenem i som conscients que no és fàcil estar separats tant de temps. Però recordeu que 
l’alerta sanitària segueix en nivell 4 (situació de risc extrem de contagi). Per això, us demanem 
que valoreu amb calma els possibles beneficis i riscos d’aquestes sortides. Moltes gràcies per la 
vostra col·laboració i comprensió.  

 

Atentament, 
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