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• 67.053 tests (+1.273 tests professionals sanitaris) = 68.326 tests realitzats.

• Sumant la primera i segona volta s’han fet 137.987 test.

• PCR realitzats posteriors als test:

• 71 casos positius.

• 57 primera volta.

• 14 segona volta.

• D’aquests, 17 ja s’han recuperat.

Segona volta de l’estudi poblacional d’anticossos



- Unes 1.550 persones han estat implicades en aquesta segona 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 segona volta de l’estudi poblacional d’anticossos



Resultats obtinguts en els 67.053 tests realitzats a la població en general:

• Percentatge de resultats

• Han generat anticossos 8,5 % dels cribrats

• Positius en IgG: 2,8 %

• Positius en IgM: 7,4 %

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

Resultats parcials de la segona volta

IgM IgG Número de tests % respecte el total*

- - 61.326 91,46 %

- + 637 0,95 %

+ - 3.743 5,58 %

+ + 1.254 1,87 %



Resultats obtinguts en els 1.273 tests realitzats als professionals sanitaris:

• Percentatge de resultats

• Han generat anticossos 11,1 % dels cribrats

• Positius en IgG: 8,25 %

• Positius en IgM: 8,09 %

Resultats parcials de la segona volta

IgM IgG Número de tests % respecte el total

- - 1.130 88,7 %

- + 38 2,99 %

+ - 40 3,14 %

+ + 65 5,11 %



• S’eliminen les franges horàries per realitzar activitats esportives i de lleure.

• S’han de seguir evitant les activitats amb una gran concurrència de persones.

• Cal mantenir una distància mínima de seguretat d’1,5 metres. 

• En caminar en espais oberts: 4 metres.

• Córrer: 10 metres.

• Fer bicicleta: 20 metres.

• La distància no s’aplica entre persones de la mateixa unitat de convivència:

S’entén com el conjunt de persones que conviuen

de manera habitual en un habitatge (amb independència

de la relació que tinguin) o bé les que formen part de 

la mateixa família.

Relaxament de les mesures de confinament a partir del divendres



• Es permet l’agrupació de familiars, fins a un màxim de 15 persones,  

que poden flexibilitzar entre ells les mesures de distanciament o la 

utilització de la mascareta. 

• Es permeten les agrupacions de persones més enllà de la unitat de 

convivència, amb un màxim de 10 persones amb:

• Distància de seguretat d’1,5 metres 

• Utilització de mascaretes.

• Es recomana dur un autoregistre de les persones 

amb les que s’han mantingut trobades.

Relaxament de les mesures de confinament a partir del divendres



• S’indica l’ús de mascaretes a totes les persones a partir de 6 anys:

• En la via pública o espais oberts si no es manté la distancia de seguretat.

• En espais tancats d’ús públic i establiments comercials.

• No s’indica per:

• Persones que presentin contraindicacions per raons de salut.

• Activitats escolars o ludicoinfantils amb condicions particulars.

• En vehicles quan es vagi sol o amb convivents.

Ús de mascaretes



Gràcies per la vostra atenció


