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Detecció precoç de casos 
sospitosos de COVID-19

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Què he de fer en cas de tenir símptomes de COVID-19?

I si es confirma que soc un cas de COVID-19?

4 de juny de 2020

No ens podem relaxar. Evitem un rebrot!

/ Recorda: la detecció precoç de les persones amb COVID-19 
i la ràpida identificació i l’aïllament dels contactes estrets 
és fonamental per mantenir el control de la pandèmia.

No ens podem relaxar. Evitem un rebrot!

/ Si tens febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general, diarrees 
i vòmits, t’has de posar en contacte ràpidament amb els professionals 
del teu centre d’atenció primària: 

/ Si ets un cas positiu de COVID-19, rebràs un missatge per SMS 
i un correu electrònic o una trucada informativa sobre el que has de fer. 

Abans de tenir els resultats, has d’identificar els teus contactes 
estrets a través d’un formulari o d’una trucada que rebràs.

PCR

(fora d’horari)o altruca al CAP

/ El teu metge 
o metgessa avalua 
els símptomes i, si 
és necessari, et fa 
la prova PCR.
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Cal que identifiquis les persones amb qui has estat en contacte 
des de les 48 hores prèvies als símptomes i les reportis.

/ Cal que revisis i completis la 
informació de contactes estrets 
que vas reportar mitjançant 
el formulari o telefònicament.

2 / Has de fer aïllament 
domiciliari fins que els 
professionals sanitaris t’ho 
indiquin i se t’informa de 
com fer-ho.
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/Salut

/ Has de fer seguiment i vigilància 
dels símptomes dos cops 
al dia a través de l’app 
STOP COVID19 CAT, que està 
connectada amb l’atenció primària.

4 / En el cas que sigui necessari 
tramitar la baixa laboral, l’has 
de gestionar a través del teu 
professional d’atenció primària. 

Pots consultar 
els resultats 
a través de 
La Meva Salut.


