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Procediment de notificació de casos positius de COVID-19 en les 

activitats de lleure de l’estiu 2021 

 

Informació sobre el procediment de notificació a l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona (ASPB) en cas de tenir coneixement d’un cas positiu de COVID-19 en una 

persona que participi en alguna de les activitats que organitzeu durant aquest 

estiu del 2021: 

 

En el cas que es detecti un cas sospitós de COVID-19 en una activitat, s’ha d’aplicar 

el Pla d’actuació davant d’un possible cas de contagi de Covid-19 establert pel 

Departament de Salut. Una vegada es confirma el cas positiu és molt important 

per al bon traçat i control de les cadenes de transmissió identificar a temps els 

contactes estrets que el cas positiu ha pogut generar.  

Quan tingueu coneixement d’un cas diagnosticat de COVID-19 ens l’haureu 

d’informar a través del correu: gestorcovid@aspb.cat, indicant la següent 

informació: 

- Nom i telèfon de l’entitat organitzadora 

- Tipus d’activitat realitzada 

- Codi d’identificació personal de la targeta sanitària (CIP) del cas positiu o en 

cas de no disposar-ne, qualsevol altra dada identificativa (DNI, NIE, 

Passaport). 

- Data del darrer dia que el cas va estar en contacte amb la resta de persones 

que conformen el grup de convivència. 

- Nom i telèfon de la persona responsable de l’activitat: Aquesta persona ha 

de poder-nos ajudar a realitzar la investigació dels contactes estrets del cas 

positiu durant el període de transmissibilitat. 

En el cas que es consideri que es van generar contactes estrets, realitzarem les 

següents accions: 

- Demanarem que ens feu arribar el llistat (nom, cognoms i telèfon de 

contacte) de les persones identificades com a contactes estrets.  

- Indicarem als contactes estrets la corresponent quarantena de 10 dies des de 

l’últim dia de contacte amb el cas positiu. 

Una vegada rebem el llistat amb els contactes estrets, els gestors de contactes de 

l’ASPB els trucaran per programar una PCR i realitzar-ne el seguiment.  

 

https://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/vacances_i_estades/Represa-edulleure-curs-escolar-2020-21/pla-dactuacio.pdf
https://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/vacances_i_estades/Represa-edulleure-curs-escolar-2020-21/pla-dactuacio.pdf
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En cas de ser identificats com a contactes estrets, tant els participants de l’activitat 

com les seves famílies NO hauran d’adreçar-se personalment als centres de 

primària per iniciativa pròpia. 

L’horari d’atenció de l’ASPB és de dilluns de divendres, de 8 a 17h 

(gestorcovid@aspb.cat / 93 238 45 45). Si teniu una urgència fora d’aquest horari, 

podeu contactar amb el Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de 

Catalunya (SUVEC) (suvec.salut@gencat.cat / 627 480 828). 

 

Per a més informació o dubtes, adreçar-se a: 

 

Agència de Salut Pública de Barcelona 

Telèfon: 93 238 45 45 

gestorcovid@aspb.cat     
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