
PROGRAMA DE
CRIBATGE AMB
TEST D'ANTíGENS
A LES FARMÀCIES

Adreçat a persones que treballen o
participen en activitats de lleure educatiu
d'estiu,  que siguin ASSIMPTOMÀTIQUES i
no siguin CONTACTE ESTRET de cap cas
positiu dins de les següents franges
d'edat:

- De 16 a 40 anys
- De 10 a 15 anys (acompanyats d'un adult)
- La prova es voluntària i gratuïta

A on pots fer el test?

Selecciona una de les farmàcies
adherides que trobaràs al mapa de
la web  estiuamblleure.cat i posa't
en contacte amb ella per demanar
CITA PREVIA 



- DNI  o Targeta sanitària
- E-mail de la Direcció General de Joventut
o bé declaració responsable que podeu
trobar a la web estiuamblleure.cat

SI ETS NEGATIU
- No rebràs cap trucada
- L'endemà els resultats estaran penjats a La
Meva Salut

Que cal portar?

Comunicació del resultat

SI ETS POSITIU 
- La farmàcia et trucarà 
- Has d'iniciar un aïllament de 10 dies
- El resultat es comunicarà directament al Servei
de Vigilància Epidemiològica
- Rebràs un SMS per registrar els contactes
estrets
- L'endemà els resultats estaran penjats a La
Meva Salut



I RECORDA
Un TAR negatiu vol dir que no tens una
carga viral elevada en EL MOMENT de
fer el test. Cal mantenir les mesures de
protecció com dur la mascareta i
rentar-se les mans. 

- Activitats amb pernoctació. El test
es durà a terme una sola vegada 
 com a màxim 3 dies abans de l'inici
de l'activitat.  

- Activitats sense pernoctació. Es
recomana repetir el test cada 3 dies
mentre duri l'activitat ja que els
participants tenen relació amb altres
persones fora del àmbit de l'activitat. 

Amb quina freqüència
s'ha de fer el test?



Sant Andreu de
Llavaneres
Farmàcia Burniol  688 89 15 26

Farmàcia Lorente 93 597 22 64

Farmàcia Pigrau   620 94 74 26

Caldes d'Estrac
Farmàcia Areales  93 791 04 21

Sant Vicenç de
Montalt
Farmàcia Planas 93 791 31 25

Farmàcies adherides


