
Recorda:

/ La detecció precoç de les persones amb COVID-19,
la ràpida identificació i l’aïllament dels contactes estrets 
són fonamentals per mantenir el control de la pandèmia.

A més:

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat

Gestió de contactes 
estrets en l’entorn escolar  

16 de setembre de 2021
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On em puc realitzar la prova diagnòstica?

/ Consulta les farmàcies on et pots fer una prova diagnòstica: 

canalsalut.gencat.cat/farmacies-tar-adherides

Estudis

Sí, 10 dies

Quarantena

PCR 
entre els dies 

4t i 6è
 

Resultat 
en 24-48 h

Prova 
diagnòstica

ESO,
batxillerat,
FP, centres 
d’educació 
especial, 
infantil i 

primària i altres 
ensenyaments

Lloc per fer-se la 
prova diagnòstica

Documentació per a 
la prova diagnòstica

Punt que indicarà 
l’atenció primària

Carta 
informativa A*

Targeta sanitària 
individual (TSI)

Estudis Quarantena Prova 
diagnòstica

ESO,
batxillerat,
FP i altres 

ensenyaments 

Lloc per fer-se la 
prova diagnòstica

Documentació per a 
la prova diagnòstica

Carta 
informativa B

Targeta sanitària 
individual (TSI)

Carta 
informativa C

Targeta sanitària 
individual (TSI)

Centres 
d’educació 

especial, infantil 
i primària

TAR 
entre els dies 0 i 1, 

màxim 4 dies

Resultat en 
15 minuts

Farmàcies que 
formin part del 
programa TAR

Punt que indicarà 
l’atenció primària

Sí, quan la prova 
diagnòstica sigui 

positiva. Cal 
avisar el centre 

educatiu

No

Sí, quan la prova 
diagnòstica sigui 

positiva. Cal 
avisar el centre 

educatiu

No

Alumnat no immunitzat o sense vacunar

/ Persones que no han passat la COVID-19 en els darrers 6 mesos 
i que no tenen la pauta de vacunació completa.

Alumnat immunitzat o amb la pauta completa de vacunació 

/ Persones que han passat la COVID-19 en els darrers 6 mesos 
o que tenen la pauta de vacunació completa.

*A la carta informativa A apareix el dia, el lloc i l’hora per realitzar la PCR.

On puc consultar el resultat de la meva prova diagnòstica?

/ El resultat de les proves diagnòstiques queda registrat a La Meva Salut. 
Si encara no tens accés a La Meva Salut, pots donar-te d’alta a través del formulari següent: 

lamevasalut.gencat.cat/alta

TAR 
entre els dies 0 i 1, 

màxim 4 dies

Resultat en 
15 minuts

http://canalsalut.gencat.cat
http://canalsalut.gencat.cat/farmacies-tar-adherides
http://lamevasalut.gencat.cat/alta

