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Presentació de la Metodologia recomanada a seguir en  
casos de cribratges amb testos d’antígens a les empreses   

  
 
 
La Cambra de Comerç de Tortosa i la Regió Sanitària Terres de l’Ebre s’ha reunit aquest matí per  
preveure i coordinar els protocols de cribratges en test antígens, a les empreses de la nostra 
demarcació, segons un nou reglament.  
 

 
 
La directora de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre, Mar Lleixà, el sots director de la regió Sanitària del 
Camp de Tarragona, Conrad Casas, i el cap de servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral de la 
Generalitat de Catalunya, Rafel Panadès. S’han reunit amb el vicepresident de la Cambra de Comerç de 
Tortosa, Jordi Ferrer, el secretari general, Pau Gisbert, i el gerent, Francesc Minguell. 
 
En el cas que les empreses vulguin portar a terme proves sostingudes en el temps, s’aconsella que això es faci 
sota unes condicions preestablertes, per tal de garantir no només la detecció dels positius, sinó també la 
comunicació dels resultats a l’autoritat sanitària i l’estudi dels contactes estrets d’aquests positius.  
 

  notadepremsa 
               04 de febrer de 2021    
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Així mateix, cal que les empreses s’encarreguin de fer les indicacions d’aïllament preceptives en el cas que 
aquest sigui necessari, i sempre en col·laboració estreta amb els serveis territorials de vigilància 
epidemiològica i sota les seves indicacions. 
 
El Servei Català de la Salut, ha elaborat un document marc. Es tracta d’un document validat pel Departament a 
partir del qual es podran treballar els cribratges en l’entorn laboral amb el vistiplau del Consell de Relacions 
Laborals, on s’estableixen els criteris per a la realització de testos d’antígens per detectar la infecció pel SARS-
CoV-2 en l’àmbit laboral Informat al Consell de Relacions Laborals Introducció. 
Aquest document es pot consultar al següent enllaç: 
   
Link directe: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/marc-
criteris-tests-antigenics.pdf 
 
La pandèmia de la COVID-19 és una crisi sanitària, però també una crisi econòmica i social. És en aquest 
sentit que les mesures preses pel Govern han de tenir una mirada transversal que busqui que es preservi la 
salut dels ciutadans, i també el nostre sistema de salut, a la vegada que es manté l’activitat econòmica i social 
del nostre país, construïda sobre una xarxa molt amplia de petites i mitjanes empreses i de milers de 
treballadors. 
 

Tot la informació per a professionals referent al Coronavirus SARS-CoV-2, així com les últimes actualitzacions 
es poden consultar al següent enllaç:  
 
Link directe: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/ 
 
 

 

Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  
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