
Actualització sanitària davant 
la pandèmia de SARS-CoV-2

Andorra la Vella, 3 de desembre del 2021
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Situació actual

• Punt àlgid de la incidència a les portes de la temporada d’hivern però, a dia d’avui, 

amb un impacte sanitari moderat.

• Convivència amb la malaltia per la casuística del país.

• No es pot comparar la situació actual amb la de fa un any.



© Govern d’Andorra – 2021

Pla de vacunació

• S’amplien les taules disponibles per vacunar al Centre de Vacunació de l’antiga 

plaça de Braus: es doblen els efectius actuals.

• La Plaça de Braus torna a ser l’únic punt de vacunació a partir del dia 6/12.

• Totes les persones que ja tenien una citació per rebre la vacuna a l’Hospital, 

s’han de dirigir a la Plaça de Braus el mateix dia i a la mateixa hora (l’únic que canvia

és la ubicació).
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Stoplabs per realitzar-se proves diagnòstiques

• Stoplab a la Plaça de Braus obert diàriament de 8.30h a 18.30 h.

• Nou stoplab a Escaldes-Engordany a partir d’aquesta tarda a les 15 h.

– Situat al Prat Gran.

– De dilluns a divendres de 8.30 h a 18.30 h.

• Nou stoplab al Pas de la Casa a partir de demà 04/12.

– Situat a la sala de reunions del Centre Poliesportiu.

– Dimarts, divendres i dissabte de 10 a 15h.

• Es pot anar als stoplab sense cita prèvia, però s’aconsella demanar-ne per evitar 

cues. Ampliació dels recursos humans al telèfon 821955 per reduir esperes.
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Certificat COVID

Què és el certificat COVID?

És un document que acredita, mitjançant paper o QR, alguna de les següents casuístiques:

➢ Certificat de vacunació

➢ Haver rebut la segona dosi fa més de 14 dies.

➢ Haver passat la malaltia fa més de 6 mesos i haver rebut una dosi de la vacuna fa més de 14 dies.

➢ Certificat de recuperació

➢ Haver passat la malaltia durant els darrers 6 mesos.

➢ Certificat de prova diagnòstica negativa

➢ Tenir un resultat en una prova diagnòstica PCR/TMA negatiu efectuat en les darreres 72 hores.

➢ Tenir un resultat en un test d’antigen negatiu efectuat en les darreres 12 hores.
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Què fer en cas de contacte de positiu?



Gràcies per la vostra atenció


