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NOTA DE PREMSA 

 
A partir del 27 de desembre les proves de la COVID-19 
del CAP Lloret es tornaran a traslladar a l’ASM del SEM 

situada al costat de l’edifici de la Policia Local 
 

 L’Àrea Sanitària Mòbil funcionarà de dilluns a divendres d’11 h a 13.30 h i 
els caps de setmana i festius les proves es continuaran fent al centre 
d’atenció primària com fins ara  
 

 En aquest punt només hi podran acudir els ciutadans amb sospita de 
COVID-19 que tinguin una valoració prèvia telefònica feta pels professionals 
sanitaris del CAP  

 

21 de desembre 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 del 

dilluns 27 de desembre aquestes proves es traslladaran de nou fora del centre, 

concretament, a l’Àrea Sanitària Mòbil (ASM) del SEM que estarà situada al costat 

de l’edifici de la Policia Local del municipi, com ja es va fer el passat mes de juliol.   

 

L’objectiu del canvi torna a ser separar l’atenció de casos positius 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, tenint en 

compte que la situació epidemiològica al municipi ha empitjorat. La incidència 

acumulada a 14 dies se situa a 982,57 casos per cada 100.000 habitants, el risc de 

rebrot, l’índex que mesura el creixement potencial de l’epidèmia, s’enfila fins als 

1.119 punts (risc molt alt) i la taxa de reproducció està en els 1,21 punts, si és 

superior a 1, vol dir que l’epidèmia creix. 

 



                                                                     
 

 
Per a més informació:  
Unitat de Comunicació i Imatge de la CSMS:  
Maria Sistachs – msistachs@salutms.cat – 93 769 02 01 - Ext. 2236 / 619 78 13 73  

 
www.salutms.cat  @CorporacioSalutMS  @CorpoSalutMS  @Corporació de Salut del Maresme i la Selva 

En aquest nou espai les proves es realitzaran de dilluns a divendres d’11 h a 13.30 

h, mentre que els caps de setmana i festius es continuaran fent al CAP Lloret 

Centre.  

 

A l’ASM del SEM només hi podran acudir els ciutadans amb sospita de COVID-19 

que tinguin una valoració prèvia telefònica feta per part dels professionals sanitaris 

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

lliure. A més, cal tenir en compte, que en la situació epidemiològica actual, des 

d’aquest dijous ja no es realitzaran proves als contactes estrets, aquests caldrà que 

facin directament aïllament de 10 dies i només haurien de recórrer al sistema 

sanitari en cas de presentar simptomatologia, segons les noves directrius del 

Departament de Salut.  

 

 


