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• 68.327 tests (+1.334 tests professionals sanitaris) = 69.661 tests 

realitzats

• 64.000 notificacions SMS

• 872 PCR realitzats posteriors als test 

• Negatives 722

• Positives 38

• En curs 133

Primera volta de l’estudi poblacional d’anticossos



- Les persones que no s’hagin fet el test a la primera volta i vulguin entrar a l’estudi 

cal que contactin amb el seu comú. Es faran la primera prova a la segona volta i la 

segona prova en un punt que s’habilitarà quan hagi finalitzat tota l’operativa. 

- El Govern ha contactat a 1.109 transfronterers per a que es realitzin prova. 

Aquells als que no s’ha pogut contactar poden 

trucar al telèfon +376 875610 per demanar cita.

Primera volta de l’estudi poblacional d’anticossos



- Unes 1.550 persones han estat implicades en aquesta primera volta 

• Treballadors de comuns 

• Voluntaris 

• Professionals sanitaris i professionals de l’àmbit científic

A més, cal comptabilitzar el col·lectiu de metges referents 

que han fet el seguiment dels resultats dels seus pacients

Dispositiu de la primera volta de l’estudi poblacional d’anticossos



Resultats obtinguts en els 68.327 tests realitzats a la població en general:

• Percentatge de resultats

• Han generat anticossos 9,4 % dels cribrats

• Positius en IgG: 3,3 %

• Positius en IgM: 8,3 %

*El percentatge restant correspon a tests no concloents i que s’estan repetint. 

Resultats parcials de la primera volta

IgM IgG Número de tests % respecte el total*

- - 60.814 89,0 %

- + 751 1,1 %

+ - 4.151 6,1 %

+ + 1.526 2,2 %



Resultats obtinguts en els 1.334 tests realitzats als professionals sanitaris:

• Percentatge de resultats

• Han generat anticossos 12,1 % dels cribrats

• Positius en IgG: 9,0 %

• Positius en IgM: 8,1 %

Resultats parcials de la primera volta

IgM IgG Número de tests % respecte el total

- - 1.173 87,9 %

- + 53 4,0 %

+ - 41 3,1 %

+ + 67 5,0 %



Resultats obtinguts en els 69.661 tests realitzats a tota la població:

• Percentatge de resultats

• Han generat anticossos 9,5 % dels cribrats

• Positius en IgG: 3,5 %

• Positius en IgM: 8,3 %

*El percentatge restant correspon a tests no concloents i que s’estan repetint. 

Resultats parcials de la primera volta

IgM IgG Número de tests % respecte el total*

- - 61.987 89,0 %

- + 804 1,2 %

+ - 4.192 6,0 %

+ + 1.593 2,3 %



La segona volta s’ha iniciat aquesta setmana:

- Sanitaris, sociosanitaris i cossos especials:

- A partir de dimecres passat a la caserna de Bombers

- Voluntaris i convivents:

- Diumenge a Andorra la Vella i Escaldes – Engordany

Calendari de la segona volta



- Població general

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

- Els ciutadans rebran data i hora els dies abans

de fer-se el test

Calendari de la segona volta



• Per saber quina és la dada real de persones que 

han estat infectades i han generat anticossos 

• Per augmentar la sensibilitat dels tests

• Per saber quina és la taxa de transmissions del virus amb 

l’actual estat de confinament 

Per què cal fer el segon test?



Gràcies per la vostra atenció


