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- La primera volta finalitza dimecres:

• 66.324 sol·licituds per fer-se el test.

• 56.635 tests realitzats.

• 46.565 SMS enviats.

• 229 PCR realitzats posteriors als test (20 d’ells positius).

- Si algú vol fer-se el test i el seu comú no l’ha contactat, cal trucar. 

- El Govern ha contactat a un miler de transfronterers. Els que no s’han pogut contactar, poden 

trucar fins demà al telèfon +376 875610 per demanar cita.

- S’habilitarà una zona de control a Andorra la Vella fins a finals 

de setmana per realitzar proves als ciutadans que s’hagin inscrit tard 

o no s’hagin pogut realitzar la prova per qualsevol causa.

Primera volta de l’estudi poblacional d’anticossos



La segona volta s’inicia aquesta setmana:

- Sanitaris, sociosanitaris i cossos especials:

- A partir de dimecres a la caserna de Bombers

- Voluntaris i convivents:

- Diumenge a Andorra la Vella i Escaldes – Engordany.

- Població general:

- A partir del dilluns vinent a tots els punts de control

- Els ciutadans rebran data i hora els dies anteriors

Calendari segona volta



Resultats obtinguts en 40.946 tests realitzats:

• Percentatge de resultats

• Han passat la malaltia 9,04% dels cribrats

• Positius en IgG: 3,64%

• Positius en IgM: 7,78%

Resultats parcials de la primera volta fins divendres (+ del 50%)

IgM IgG Número de tests % respecte el total

- - 37.241 90,1%

- + 515 1,26%

+ - 2.216 5,41%

+ + 974 2,38%



Ampliació de les condicions per a sortides a l’exterior per a passejar i dur a 

terme activitat física a partir de dimecres 13 de maig.

- Transcorregudes més de dos setmanes des de l’inici de les excepcions al 

confinament.

- Seguiment positiu de la societat andorrana de les instruccions i 

recomanacions donades per dur a terme l’activitat de manera segura.

- No hi ha hagut repunt del nombre d’infectats 

per SARS-CoV-2.

Segona fase d’excepcions al confinament



A les activitats permeses fins ara, s’afegeixen les següents:

- S’augmenta el temps màxim per a les sortides a escollir entre:

• Dues hores en dies alterns en funció del número de l’edifici (parell, senar).

• Una sola hora diària.

- Es permet la pràctica d’activitats esportives a la muntanya que no siguin de risc:

• Senderisme, córrer, pesca.

- Horaris reservats:

• S’amplia l’horari reservat per fer activitat física en espais urbans: de 6 a 9 hores i de 19 a 22 hores.

• NO es requereix seguir els horaris reservats per a la pràctica de senderisme o córrer en espais naturals

• Es mantenen les franges horàries dedicades a les persones de més de 70 anys i vulnerables (d’11 a 14 hores).

- Ciclisme:

• Pràctica de ciclisme per carretera o muntanya

• Desplaçaments en bicicleta com a mitjà de transport

Segona fase d’excepcions al confinament



Implementació de la fase 2 per a les activitats esportives professionals:

- Les 4 modalitats amb esportistes professionals referents es reubiquen en 

emplaçaments més adequats i s’amplia la freqüència dels entrenaments.

• Motociclisme

• Ciclisme

• Tennis

• Bàsquet Club MoraBanc Andorra

- Tant els becats ARA com els federats que competeixen

a nivell internacional, se’ls permet entrenar i s’adapta

l’espai d’entrenament.

Segona fase d’excepcions al confinament



A partir de dilluns 18 de maig s’implementarà la primera part de la tercera fase de 

represa de l’activitat econòmica amb, entre d’altres, l’obertura dels següents sectors:

- Professions sanitàries

- Consultes veterinàries

- Perruqueries, barberies i centres d’estètica

- Activitats industrials restants

- Activitats d’edició i gràfiques

- Agències de publicitat i d’intermediació de personal

Tercera fase de represa de l’activitat



- En la segona fase de represa hi ha:

• 26.706 treballadors al mercat 

• 2.612 de guàrdia

- Falten 13.755 treballadors per assolir la plena activitat.

Tercera fase de represa de l’activitat



- A hores d’ara continuen les mesures de restricció de la mobilitat a les dues fronteres 

implementades a l’inici de la pandèmia.

- A dia d’avui no hi ha data oficial confirmada de represa de la mobilitat.

- S’ha creat un grup interministerial per coordinar l’acció de Govern i compartir estratègies 

amb els països veïns, on hi participen:

• Afers Exteriors

• Justícia i Interior

• Salut

• Turisme

• Economia

• Afers Europeus

Fronteres



Gràcies per la vostra atenció


