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L’Ajuntament distribuirà tests d’antígens entre les cinc residències
de gent gran del municipi

Dimecres 2 de desembre de 2020

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha distribuït entre les residències de gent gran
1.200 tests d’antígens amb l’objectiu de prevenir-hi el contagi de la COVID-19. Les
proves es distribuiran entre els 164 residents i els 148 treballadors dels cinc centres
geriàtrics de la vila.

Els tests antigènics permeten detectar les proteïnes del virus i identificar les
persones que estan patint una infecció per SARS-CoV-2, especialment si la prova es
fa els primers 5 dies de presentar símptomes. Es realitza amb una mostra del nas i
els resultats triguen uns 20 minuts i es poden obtenir en el mateix punt d’atenció on
s’ha pres la mostra.

L’adquisició d’aquests testos per a les residències permetrà l’autodetecció de
possibles casos positius, de manera que es podrà controlar ràpidament sempre que
sigui necessari si hi ha positius entre el professionals sociosanitaris o la gent gran
que viu a les residències, sens dubte, un dels col·lectius més vulnerables al virus.

La realització de les proves anirà a càrrec dels equips d’infermeria dels centres
residencials i estarà en tot moment coordinada amb l’ABS Castellar a través dels
metges referents de cada centre. En cas que un centre no disposi d’equip
d’infermeria, a través dels metges de referència de cada centre, el suport en la
realització dels tests anirà a càrrec del Centre d’Atenció Primària.

Des de l’inici de la pandèmia l’Ajuntament ha donat suport a les residències de la
vila facilitant equips de protecció individual i col·laborant a la desinfecció dels
espais.  
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