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NOTA DE PREMSA 

 
A partir d’aquest dilluns les proves de la COVID-19 que 
es fan al CAP Lloret es traslladen a una carpa del SEM 

situada al costat de l’edifici de la Policia Local 
 

 L’espai funcionarà de dilluns a divendres i els caps de setmana i festius les 
proves es continuaran fent al centre d’atenció primària com fins ara  

 
23 juliol de 2021.- Totes les proves diagnòstiques de la COVID-19 (PCR o test 

d’antigen ràpid), que es fan als pacients simptomàtics de Lloret de Mar, se 

centralitzaven, fins ara, al CAP Dr. A. Cabañas (CAP Lloret centre). A partir 

d’aquest dilluns 26 de juliol aquestes proves es traslladaran en una carpa del SEM 

que s’ha situat al costat de l’edifici de la Policia Local del municipi.  

 

El principal objectiu d’aquest canvi és separar l’atenció de casos sospitosos de 

coronavirus amb la resta d’atenció sanitària que es porta a terme al CAP. D’aquesta  

manera s’aconsegueixen separar els circuits i minimitzar el risc de contagi. En 

aquest nou espai les proves es realitzaran de dilluns a divendres, mentre que els 

caps de setmana i festius es continuaran fent al CAP Lloret Centre com fins ara.  

 

Així mateix, a la carpa del SEM només hi podran acudir els ciutadans amb sospita 

de COVID-19 que hagin estat valorats prèviament pels professionals sanitaris dels 

centres d’atenció primària de Lloret i en cap cas s’hi podrà anar de forma lliure. Cal 

destacar que en aquest punt no s’hi portaran a terme cribratges i tampoc la 

vacunació contra la COVID-19 (aquesta es continua realitzant a la Biblioteca 

Municipal).   
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Altres centres d’atenció primària gestionats per la Corporació de Salut del Maresme 

i La Selva també han posat els punts de testeig a l’exterior. En aquest cas, el 

consultori local de Palafolls i el CAP de Malgrat compten des de mitjans de juliol 

amb unes carpes, cedides pels respectius ajuntaments, a fora dels centres 

sanitaris.  

 

 


