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Mesures per a les activitats infantils
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Escoles 

• Es farà un cribratge a les escoles de primera ensenyança durant la setmana entrant (dilluns, 

dimarts o dimecres) 

Activitats extraescolars durant les vacances 

• Cal que els infants, que durant les vacances escolars acudeixin a activitats lúdiques o 

esportives (casals, estades esportives...), es facin dos tests setmanals.  

✓ Autotest (amb certificat de responsabilitat per part dels pares) 

✓ A farmàcies i laboratoris 

✓ Als stoplabs



Agrupacions de persones durant les festes de Nadal
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Agrupaments als establiments de restauració 

• Taules de sis persones (10 persones a l’exterior)  

• Les persones han de romandre a la seva taula i no interactuar amb altres taules 

• Es recomana no fer celebracions d’empreses ni multitudinàries 

• Accés amb certificat COVID 

• Horari de tancament a la 1 h 

➢ La nit de cap d’any, els establiments de restauració podran tancar a les 3 h i agrupar fins a 

10 persones per taula sempre que els majors de 6 anys presentin un test d’antigen de 

menys de 12 h (a més del certificat COVID). 

✓ No es podrà realitzar activitat de ball ni cap activitat que faciliti la interacció amb altres 

persones fora dels membres de la taula 



Agrupacions de persones durant les festes de Nadal
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Agrupaments dins de les cases  

• Les agrupacions de familiars i amics a les cases han de ser de màxim 10 persones

• Abans de les reunions els majors de 6 anys, s’hauran de fer un test d'antigen



Mesures preventives 
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Les mesures de prevenció, especialment en espais tancats, s’han d’extremar.

➢ Ús de la mascareta mentre no s’estigui menjant o bevent.

➢ Distància, higiene de mans, neteja i desinfecció dels espais.

➢ Ventilació freqüent dels espais (finestres obertes). 

➢ Evitar tons de veu alts i cantar.

➢ Evitar compartir gots, coberts, plats, tovallons o altres estris.



Operativa especial amb autotests d’antigen
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➢ El Govern facilitarà dos tests d’autoconsum gratuït a tots els residents de més de 6 anys.

➢ Els stoplabs de la Plaça de Braus, d’Escaldes-Engordany i del Pas de la Casa, realitzen tests 

d’antigen –es recomana cita prèvia al 821955–.

➢ Es poden fer test d'antigen tant a les farmàcies, als laboratoris privats com als centres mèdics 

de pistes.

➢ Es poden comprar autotests a les farmàcies

Quan s’ha de realitzar el test? 

➢ El mateix dia de la celebració, donat que la validesa disminueix a mesura que passen les hores.

• Si el resultat és negatiu:

No garanteix al 100% que no hi hagi infecció. S’han de seguir la resta de mesures de precaució 

necessàries per evitar contagis. 

• Si el resultat és positiu: 

Cal aïllar-se immediatament i una TMA (821955) per confirmar el diagnòstic.
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Repartiment d’autotests d’antígens per les festes nadalenques

• El Govern proporciona gratuïtament, per segon any, 2 autotests d’antígens a tots els residents 

majors de 6 anys.

• L’operativa de recollida dels tests es farà a través dels comuns:

– Cada comú ha previst uns dies i hores específics per repartir els tests.

– Caldrà acreditar-se amb el número de cens / residència per poder recollir els tests.

– Es recomana que una sola persona reculli tots els tests del seu nucli convivent per tal 

d’evitar cues i desplaçaments innecessaris. 
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Repartiment d’autotests d’antígens per les festes nadalenques
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Repartiment d’autotests d’antígens per les festes nadalenques
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Repartiment d’autotests d’antígens per les festes nadalenques



Gràcies per la vostra atenció


