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

/  Qualsevol persona amb símptomes de COVID-19, a qui s’hagi prescrit o fet una 
prova diagnòstica, té la possibilitat d’identificar els seus contactes estrets a 
través del telèfon mòbil. 

/  No es tracta d’una app descarregable. És una eina digital a la qual es pot 
accedir només a través de missatges SMS que s’envien des del sistema 
de salut. Per tant, és important que la ciutadania estigui atenta i els obri per 
col·laborar a controlar la pandèmia al nostre territori.

/  L’eina digital no substitueix la figura del Gestor COVID ni dels “scouts”. La seva utilitat és complementar 
la feina d’aquests professionals. D’aquesta forma es facilita la identificació de contactes directament 
quan la persona està tranquil·la, a casa, i pot recordar millor amb qui ha estat des de les 48 hores 
prèvies a l’inici dels símptomes, a menys de 2 metres, sense protecció i durant més de 15 minuts.

/  Totes les dades dels contactes estrets són confidencials i no se’n farà cap ús en cas que la PCR surti negativa. 
/  Els contactes tampoc no sabran la identitat de la persona que ha donat positiu.
/  La confidencialitat de les dades personals està, doncs, plenament assegurada.

ContacteCovid.cat és la nova eina 
digital per identificar els contactes 
estrets i tallar els contagis 
de COVID-19

L’eina digital es comunica amb la persona a través de 3 tipus d’SMS:

  SMS 1: Cas sospitós. Permet accedir a una pàgina per reportar les 
dades bàsiques dels contactes estrets i aporta informació sobre com fer 
l’aïllament preventiu. 

  SMS 2: Cas confirmat. En cas que la prova sigui positiva, s’envia un 
altre SMS des d’on es poden confirmar els contactes reportats, editar-los 
i ampliar-los amb altres que es recordin. A més, s’hi ofereix informació 
sobre com aïllar-se al domicili, fer seguiment dels símptomes i, si és 
necessària, com tramitar la baixa laboral. Si la prova surt negativa, aquest 
SMS no s’envia.

  SMS 3: Contacte estret. L’enviament de l’SMS en el cas dels 
contactes estrets està en fase de desenvolupament i en breu estarà 
disponible. Aquest SMS notifica a les persones identificades que són 
contactes estrets d’un positiu de COVID-19. Els dona accés a una pàgina 
on se’ls informa sobre què han de fer (quarantena, gestió de baixa laboral 
–si és necessària– i seguiment dels símptomes en cas que apareguin).

Com funciona l’eina digital?

Complement del procés habitual

Confidencialitat
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Per veure els resultats de les proves us recomanem que us doneu d’alta a
lamevasalut.gencat.cat/alta

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
http://lamevasalut.gencat.cat/alta

