
 

 

 

La Fundació Josep Finestres informa sobre  

l’Hospital Odontològic UB i l’Hospital Podològic UB de: 
 

 

 

Hem estat i estem treballant per posar a la vostra disposició: 

  

o Els protocols necessaris per assegurar la higiene, desinfecció i seguretat dels 

hospitals.  
 

o Els professionals formats per actuar de forma segura i unificada. 

o Les instal·lacions i circuits adequats a la nova situació. 

o Els elements de protecció necessaris. 

o Estem treballant en les agendes, prioritzant aquells/es pacients que estaven a 

mitges d’un tractament quan es va iniciar l’estat d’alarma.  

 

 

 

 

Els agraïm la seva confiança i comprensió davant aquest context extraordinari al qual 

estem treballant per adaptar-nos. Estem sempre a la seva disposició a través de:  

 

• Per aspectes específics de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona:   

93.335.80.54 / hospital.odontologic@ub.edu  

 

• Per aspectes específics de l’Hospital Podològic Universitat de Barcelona:   

93 336 26 60 / hospital.podologic@ub.edu  

 

• Per altres aspectes relacionats amb la Fundació Josep Finestres:   

93 264 05 84 / fundacio.josep.finestres@ub.edu 
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Noves normes per visitar-se com a pacient  
 

 

 

• No es visitarà a ningú sense cita prèvia ni es podrà acudir físicament a demanar hora. 

• Es prioritzen els pacients en curs respecte els nous (exceptuant les urgències). 

• Els pacients hauran d’acudir amb mascareta i circular per l’hospital amb aquesta i seguint les 

noves instruccions d’higiene i seguretat, que es troben descrites en els cartells informatius. 

• Tota persona que accedeixi al centre haurà de passar prèviament pel triatge ubicat a l’entrada. 

• No es pot accedir a l’hospital acompanyat, excepte menors, dependents i intervencions. 

• No es podrà entrar a l’hospital abans de 10 minuts previs a la cita.  

• La circulació ha de ser la mínima possible i no es pot saludar amb contacte físic.  

• Sempre que sigui possible ha de mantenir la distància de 1,5m. entre persones. 

• Es recomana pagar amb targeta o transferència. 

• Cal evitar els anells, penjolls, arracades, rellotges, etc. 

• Cal evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca. 

• Cal tapar la pell no íntegre (ferides, talls, etc.)  

• Es recomana portar el cabell recollit. 

• Ocupi les cadires marcades amb el cartell identificatiu corresponent. 

• Quan es reiniciïn les visites, es recordaran amb 24-48h d’antelació. Caldrà confirmar assistència. 


