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Proves ràpides a 
la comissaria 
de Lleida dels 
Mossos d’Esquadra
Els Mossos de Lleida van po-
der fer-se ahir al pàrquing de 
la comissaria els testos ràpids. 
Aquests es van realitzar als 
agents amb símptomes o que 
algú del seu entorn en tingui o 
estigui en quarantena. Les pro-
ves es van enviar al laboratori.
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consEqüènciEs dEL covid-19

Lleida 
redaCCiÓ
L’Ajuntament de Mollerussa in-
tensificarà a partir d’avui els con-
trols per part de la Policia Local, 
amb el suport de Mossos d’Es-
quadra i Protecció Civil, davant 
el retorn a la feina de milers de 
persones decretat per l’Estat. 
A aquesta situació s’hi suma la 
constatació d’un cert relaxament 
de part de la ciutadania pel que 

fa al seguiment de les mesures 
de confinament responsable, 
com demostra el fet que la Poli-
cia Local va aixecar des de diven-

dres fins ahir un total de 30 actes. 
Així mateix, dissabte al vespre es 
va detenir d’un veí del Palau d’An-
glesola per atemptat a l’autoritat 
després que agredís als agents 
que havien aturat el cotxe en què 
viatjava amb una altra persona. 
Aquestes actuacions es va posar 
sobre la taula ahir en la reunió 
periòdica del comitè d’emergèn-
cia del Pla de Protecció Civil de 
Mollerussa, convocada per l’al-

La Policia Local de Mollerussa 
aixeca 30 actes i deté una persona 

calde Marc Solsona. Així mateix, 
es van actualitzar les dades mèdi-
ques de manera que la capital del 
Pla d’Urgell registrava 28 perso-
nes que van donar positiu al test 
i quatre que ja van resultar cura-
des després de donar negatiu a 
la segona prova. Paral·lelament, 
es manté en set les persones que 
han perdut la vida a causa del vi-
rus. Dir que, tot i que no s’ha de-
tectat cap brot a cap residència 
de la ciutat, en una d’elles una 
persona ha donat positiu i s’ha 
seguit el protocol establert.

A més, els Agents Rurals van 
denunciar dues persones que 
circulaven sense justificació per 
l’embassament de Sant Ponç.

L’ajuntament 
intensifica avui 

els controls

L’Ajuntament de 
Lleida recomana 
a la població que 
continuï confinada

L’Ajuntament de Lleida fa una 
crida a la ciutadania perquè 
continuï respectant el confina-
ment a les seves llars per garan-
tir la salut pública de tota la po-
blació, davant la crisi sanitària 
originada per la Covid-19. Així, 
el Govern de la Paeria man-
tindrà vigent fins al 26 d’abril, 
termini del decret de l’Estat 
d’Alarma, totes les disposicions 
aprovades fins al moment.

Salut comença a fer tests ràpids 
a les residències d’avis d’Àger, la 
Fuliola, la Pobla de Segur i Vielha
Les regions sanitàries 
de Lleida i l’alt Pirineu 
i aran estan dotades 
amb 7.000 tests ràpids, 
5.600 a les comarques de 
Ponent i 1.400 a les de 
muntanya, per a fer proves 
serològiques de covid-19. 

Lleida
aCn
Els tests ràpids del coronavirus es 
van enviar a les àrees bàsiques 
de salut del territori i ahir dilluns 
els professionals de l’atenció 
primària van començar a utilit-
zar-les, principalment, en usua-
ris i treballadors que no hagin 
donat positiu prèviament en un 
test PCR. Concretament, les pro-
ves s’han iniciat en quatre cen-
tres on s’han registrat casos de 
coronavirus: la Residència d’Avis 
Vall d’Àger (Noguera), la Residèn-
cia La Fuliola i Boldú (Urgell), el 
Centre Geriàtric del Pirineu de la 
Pobla de Segur (Pallars Jussà) i la 
Residència Sant Antòni de Vileha 
(Val d’Aran).

Els resultats dels tests ràpids 
serològics permetran organitzar 
internament els centres residen-
cials i prendre les decisions que 
s’escaiguin per ajudar a evitar 
contagis. Els casos negatius de les 
proves requeriran d’una confir-
mació per PCR i, si aquesta dona 
positiu, els usuaris seran aïllats 
de manera automàtica dins del 
mateix equipament o es derivarà 

a un altre si a la mateixa residèn-
cia hi ha dificultats per dur a ter-
me aquesta mesura. Mentre, els 
treballadors que obtinguin un re-
sultat positiu per PCR, seran do-
nats de baixa immediatament i es 
confinaran al seu domicili.

Els testos ràpids serològics es 
basen en la resposta immunolò-
gica del pacient, es poden fer a 

peu de llit i els resultats s’obtenen 
en 20 minuts. A més. tenen més 
fiabilitat en estadis més avançats 
de la malaltia i permeten saber 
qui l’ha passat i qui no. Les pro-
ves PCR detecten la presència 
del virus des de l’inici de la infec-
ció, són les més fiables i es rea-
litzen en un laboratori acreditat 
i en condicions de bioseguretat, 
però la mostra es pot extreure en 
qualsevol indret. El temps de pro-
cessament va de 4 a 6 hores, tot 
i que hi ha alternatives més ràpi-
des que s’espera introduir aviat. 
També cal afegir que en aquest 
cas es necessita l’expertesa d’un 
microbiòleg per a la seva inter-
pretació.

FOTO: Salut / Una petita extracció de sang en un dit per fer una prova a una residència de la Pobla de Segur

El departament 
disposa de 
7.000 proves 
serològiques 
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