
COVID-19: CAMPANYA DE CRIBRATGE A LA UdL, CAMPUS DE LLEIDA
Abril de 2021

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha programat dates per a fer cribratges massius a les 
universitats catalanes. Als campus de Lleida de la UdL es farà els dimecres i dijous de les tres properes 
setmanes, començant el dia 7 d'abril. Les proves al campus d'Igualada, que està ubicat en una altra regió 
sanitària, es faran en dates diferents, i se n'informarà oportunament.

La informació que derivi del cribratge és important per a definir les mesures de contenció de la pandèmia en les 
properes setmanes, i pot ser determinant per assolir la normalitat acadèmica, i ciutadana en general, en un temps 
no gaire llarg.

Les proves són de caràcter voluntari i estan adreçades a les persones asimptomàtiques de qualsevol edat, 
tant estudiants com personal de la UdL. En el cas d'estudiants que per la seva programació acadèmica no hagin
de ser a Lleida en aquestes dates, podran fer les proves en altres campus universitaris; recíprocament, estudiants 
d'altres universitats que siguin de Lleida es podran inscriure i fer el cribratge a la UdL.

No han de fer el cribratge aquelles persones que:

• ja han passat la Covid-19
• tenen símptomes de la Covid-19 (en aquest cas, s'han d'adreçar al seu centre de salut)
• ja n'estan vacunades (tant si és només la primera dosi com si han completat la vacunació).

Punts de cribratge:

• 7 i 8 d'abril: Cappont. Soterrani de l’edifici polivalent, entrant des del recinte interior del campus.
• 14 i 15 d'abril: ETSEA. Properament s’informarà del lloc.
• 21 d'abril: Rectorat. Properament s’informarà del lloc.
• 22 d'abril: C. Salut. Properament s’informarà del lloc.

• Horaris: 9-14h i 15-19h

Formulari per demanar hora:

Us heu d’inscriure mitjançant aquest aplicatiu, que la UdL utilitza també per altres serveis. Requereix registrar-
se, tràmit que es pot fer al moment.

Es pot triar lliurement qualsevol dels punts de cribratge, independentment del campus on el o la sol·licitant 
estudiï o treballi.

Proves:

En els punts de cribratge les persones podran fer-se les proves següents:

1. PCR mitjançant automostra nasal.

2. Test serològic ràpid (amb sang capil·lar).

En participar-hi podreu decidir si us feu ambdues proves o només una d’elles. En el cas d’optar per les dues 
proves, es durà a terme primer la PCR i després la serologia.

Autopresa de mostres per a la realització de la PCR:

https://www.youtube.com/watch?v=rHvK841XZjo&ab_channel=elgarrotxicat

Resum del procediment:

• Assegureu-vos una bona higiene de mans prèvia al procés.
• Agafeu l'equip (escovilló i tub) i desenrosqueu el tap del tub per deixar-lo preparat.
• Inseriu l'escovilló a la fossa nasal fins a trobar-hi un topall, a uns 2 centímetres.
• Manteniu-hi l'escovilló 5 segons, fent moviments rotatoris.
• Repetiu la mateixa tècnica a l'altra fossa nasal.
• Introduïu l'escovilló dins el tub, trenqueu-lo pel punt de ruptura i col·loqueu-hi el tap.
• Enganxeu l'etiqueta en posició vertical al llarg del tub.
• Col·loqueu el tub etiquetat a la bossa, i tanqueu-la.
• Etiqueteu la petició al paper adjuntat.

https://www.youtube.com/watch?v=rHvK841XZjo&ab_channel=elgarrotxicat
https://citapreviaudl.simplybook.it/#book/service/90

