
Preguntes 
freqüents
Per què cal fer 
la prova PCR?



Arran de detectar alguns punts de la ciutat en que 
s’havien observat més contagis de COVID-19, s’ha 
decidit implementar una estratègia en la lluita contra 
la pandèmia que consisteix en anar porta a porta a 
fer o oferir proves de PCR. Aquesta actuació es fa 
conjuntament entre l’Ajuntament de Ripollet, l’Institut 
Català de la Salut, el CATSALUT i el Servei de Vigilància 
Epidemiològica del Vallès i tindrà lloc de dijous 6 a 
dissabte 8, de 8.30 a 13 h i de 17 a 21 h, a la carpa 
del SEM al parc Maria Regordosa.
A la zona delimitada com objectiu s’ofereix a les 
persones una prova gratuïta de la que tindran 
resultats en les 48 hores següents. Aquest sistema de 
fer proves en la comunitat es fa per aturar l’expansió 
del virus.



Per què fer proves 
PCR porta a porta? 
Es tracta de detectar el màxim nombre possible 
de persones infectades per assegurar que no el 
transmetin, ja que poden no presentar símptomes i, 
sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, 
als seus amics i al seu entorn. 
Fer proves PCR al màxim nombre de persones 
permet detectar les infectades encara que no 
tinguin símptomes, fer-ne un seguiment i adoptar 
mesures perquè les persones infectades no 
transmetin el virus a altres persones.
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Per què cal fer la 
PCR? 
Hi ha persones que no 
presenten símptomes i 
poden, sense saber-ho, 
transmetre el virus a 
la seva família, amics i 
altres persones.

Quines dades 
personals es 
demanaran? 
Es demanarà el nom, 
adreça i telèfon, i de la 
targeta sanitària (CIP).
Si no disposa de CIP, se li 
n’assignarà un. 
Mai demanaran 
informació bancària.
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Què passa amb 
els que no s’ha 
trobat a casa? 
Les persones que no 
s’han trobat a casa 
poden demanar-ho al 
CAP mitjançant cita 
prèvia. També es pot 
adreçar directament a la 
unitat mòbil.

És obligatori 
fer-se la prova?
No, però des del 
Departament de Salut i 
els CAPs recomanen que 
s’aprofiti l’oportunitat 
que s’ofereix a les 
persones. Les proves 
ajudaran a trobar el virus, 
a deixar de contagiar i 
acabar amb l’epidèmia. 
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Quant de temps 
es triga en tenir 
resultats? 
L’objectiu es tenir 
resultats en 48 hores.

Si el resultat és 
negatiu, es pot 
fer vida normal? 
Una persona amb 
símptomes s’ha de 
quedar a casa i aïllar-
se fins que tingui el 
resultat, i que li diguin 
que ha de fer. Si la prova 
és negativa, s’han 
de continuar seguint 
les mesures generals 
(distància, mascareta i 
higiene de mans). 
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Què passa si es 
detecten molts 
positius al fer 
tantes proves? 
Més proves ens ajudaran 
a trobar el virus i a evitar 
que es pugui propagar. 
Serà una bona notícia 
fer moltes proves i que 
el nombre de casos 
positius baixi. 

Què passa si 
una persona 
té símptomes 
que puguin ser 
COVID-19, com 
ara febre, tos, 
pèrdua del gust o 
l’olfacte, o altres? 
S’ha de posar en contacte 
amb el CAP perquè de 
seguida li facin la prova. 
Si venen a casa a oferir-
li la prova test digui’ls-
hi sisplau. 
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Si col·laborem, podem reduir 
els contagis i la COVID-19, 
i protegir-nos a nosaltres 
mateixos, a la nostra família, 
a les amistats i a la resta de la 
comunitat.

Recorda: contenir el coronavirus
és responsabilitat de tothom 


