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On i quan em puc fer el test PCR a
Sabadell?
Serà durant una setmana per tres centres cívics de la ciutat
Aquest dilluns, i fins dilluns vinent, tornaran a fer-se testos massius de PCR a la ciutat.
Novament, el Departament de Salut desplegarà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell,
tots els recursos necessaris perquè es puguin atendre els usuaris.
En aquest cas, s'han organitzat per detectar la població asimptomàtica de més de 16 anys.
L'objectiu és trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària per evitar que el virus
s'expandeixi:

Centre Cívic la Creu Alta-Cal Balsach

- On serà? Creu Alta-Cal Balsach (carretera de Prats de Lluçanès, 42).
- Quan es fan? Des de dilluns 23 a divendres 27.
- En quin horari? Matins, de 9 hores a 14 i a la tarda, de 15 hores a 19.
- Qui es pot fer el test PCR? Població de referència del CAP Creu Alta a partir de 16 anys.
- Quina documentació he de portar? Document d'identitat i la targeta sanitària.

Centre Cívic de Torre-romeu

- On serà? Centre Cívic de Torre-romeu (plaça de Montcortès, 1).
- Quan es fan? Des de dimarts 24 a divendres 27.
- En quin horari? Matins, de 9 hores a 14 i a la tarda, de 15 hores a 19.
- Qui es pot fer el test PCR? Població de referència del CAP La Serra a partir de 16 anys.
- Quina documentació he de portar? Document d'identitat i la targeta sanitària.
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Centre Cívic Can Puiggener

- On serà? Centre Cívic de Can Puiggener (plaça del Primer de Maig, 1).
- Quan es fan? Dilluns 30.
- En quin horari? Matins, de 9 hores a 14 i a la tarda, de 15 hores a 19.
- Qui es pot fer el test PCR? Veïns del barri a partir de 16 anys.
- Quina documentació he de portar? Document d'identitat i la targeta sanitària.
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