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Gestió de la IT per COVID-19

Test d’automostra



Com comunicar un cas positiu per test d’auto mostra?

• A través de les farmàcies adherides al programa TAR.

Truca a la farmàcia i identifica’t amb el teu CIP, DNI o Passaport. Cal

indicar la marca del test i data en què te l'has fet. Recorda que és

important que no hi vagis presencialment, ja que tens un resultat positiu.

• Amb una eConsulta des de La Meva Salut, indicant la marca del test i la

data en què te l'has fet.

• A la web citasalut.gencat.cat, a l’apartat Símptomes de la COVID-19.

Cal indicar la marca del test.

• També es pot contactar amb el CAP o trucar al 061.



Com tramitar la baixa?

- Després d’introduir el positiu, rebràs un SMS de l’eina digital ContacteCovid.cat per 

identificar els contactes estrets de COVID-19 i per tramitar la baixa laboral, si la 

necessites.

Com tramitar l’alta?

- A partir d’avui, al tramitar la baixa es rebrà automàticament l’alta diferida per a 7 

dies després. Si passats aquests 7 dies, la persona encara té símptomes o es troba 

malament, ha de contactar amb el CAP perquè valorin el seu cas.

- Aquesta mesura vol facilitar el tràmit al ciutadà/ciutadana i alliberar els professionals 

de fer tràmits administratius.

Per consultar tota la informació: 

- A canalsalut.gencat.cat es pot trobar tota la informació per resoldre dubtes.



Situació epidemiològica











Incidència 7 dies: 2.022,33

Incidència 14 dies: 3.823,13

Positivitat: 27.15% Rt: 1.08

Incidència 7 dies

08/01/2022

0-9 anys: 1436.7

10-19 anys: 2097.1

20-29 anys: 2726.7

30-39 anys: 2596

40-49 anys: 2629.2

50-59 anys: 2137.1

60-69 anys: 998.7

70-79 anys: 768.1

80-89 anys: 808.2

90-99 anys: 996.9



L’augment de la incidència és menor als grups d’edat amb cobertura més alta de dosis de record 

https://dlscitizens.blob.core.windows.net/rtreports/archived/20220111/CAT/InformeCasosRt_CAT_09.pdf

https://dlscitizens.blob.core.windows.net/rtreports/archived/20220111/CAT/InformeCasosRt_CAT_09.pdf


Setmana 1: 

97,6% Òmicron 

(dades 

provisionals 

(319/327)





Ingressats totals:2312 (+22)



Ingressats crítics:525 (+5)



Defuncions acumulades: 

24917 (+35)



SISAP, 2022



`

A 11/01/22, un 8,06% 

dels casos en menors 

de 50 anys són 

reinfeccions vs un 

5,96% en els de 50 

anys o més 

Un 1,9% dels casos 

totals són reinfeccions: 

30.379 / 1.589.075



SISAP, 2022

Distribució de  reinfeccions 

segons grups d’edat  i estat 

vacunal

Taxes per 100.000

Gairebé un 1% de la població 

entre 20 i 29 anys ha tingut una 

reinfecció

Grup d'edat Incidencia per 100.000

0 148,27

1 484,96

2 939,86

3 680,36

4 449,26

5 379,46

6 325,89

7 116,66

8 202,68

Incidencia per 100.000 438,32



Les persones no vacunades >12 anys tenen una probabilitat 2,6  vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID i 

5,1 vegades més d’entrar a l’UCI 

Font: 11.01.2022 SISAP, 2022

Les persones no vacunades >50 anys tenen una probabilitat 3,8  vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID 

i 8,2 vegades més d’entrar a l’UCI 

Les persones no vacunades >70 anys tenen una probabilitat 6,9  vegades més gran de ser hospitalitzades per 

COVID i 15,9 vegades més d’entrar a l’UCI que les d’aquesta edat que tenen dosis de record.

Nous ingressos a les darreres 4 setmanes 



https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/a

ttachment_data/file/1045329/Vaccine_surveillance_report_week_1_2022.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045329/Vaccine_surveillance_report_week_1_2022.pdf


https://assets.publishing.service.gov.uk/

government/uploads/system/uploads/att

achment_data/file/1044481/Technical-

Briefing-31-Dec-2021-

Omicron_severity_update.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1044481/Technical-Briefing-31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf


Situació del pla de vacunació

Vacunació acumulada

- Total: 14.271.563

- Dosi 1: 6.384.719

- Dosi 2: 5.531.494

- Dosi 3: 2.355.350

Vacunació setmana natural 3.01 - 9.01.22

- Total: 355.886

- Dosi 1: 48.498

- Dosi 2: 38.912

- Dosi 3: 268.476

151.391 (32.5%) primeres dosis 

en infants de 5-11 anys 



Situació del pla de vacunació

Dosis de Record

Residència
Administrades: 44.875
Administrable: 95,4%

Edat: 70 o més
Administrades: 954.899 
Administrable: 90,7%

Edat: 60 a 69
Administrades: 607.808 
Administrable: 80.6%

Dosis de Record

J&J menors 60
Administrades: 118.781 
Administrable: 47,1%

AZ menors 60
Administrades: 122.431 
Administrable: 67.1%

Edat: 50 a 59
Administrades:  411.318 
Administrable: 50.5%

Edat: 40 a 49
Administrades: 175.459
Poblacional: 16.3%
Administrable: 34.3%



Un 77% de la població total té 

pauta completa de 

primovacunació.

Un 85,2% dels de 12 anys o 

més.

Un 36,5% de la població de 12 

anys o més té dosi de record. 



Punts de vacunació COVID-19. Canal Salut (gencat.cat)

Dosis de record a partir de 

40 anys sempre que hagin 

passat 6 mesos per vacunes 

ARNm o 3 mesos per 

vacunes d’Adenovirus 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/consulta-ubicacions-punts-vacunacio/index.html


Accions comunicatives

Tota la informació actualitzada a canalsalut.gencat.cat



Accions comunicatives

Tota la informació actualitzada a canalsalut.gencat.cat



https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-

y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html

Demanar cita per 

vacunació a 

vacunacovidsalut.cat 

https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html
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