
 

 

CAMPANYA AGRÀRIA PLA D’URGELL 2020: 

1- Què he de fer si detecto algun treballador temporer amb símptomes compatibles amb la 

COVID-19? 

- Trucar als serveis sanitaris del municipi o al CAP 973.711164 

- Trucar al 061 a partir de les 20:00h 

2- Qui ha de fer el trasllat cal al CAP corresponent? 

2.1 - Mitjans propis del interessat i/o empresari. 

2.2-En els casos de que es faci  una valoració mèdica al consultori municipal, i el personal 
sanitari determini que cal fer trasllat al CAP comarcal es pot activar la furgoneta del 

CCPU, amb horari de matí (dilluns-divendres).  

3- Qui pot fer el retorn del CAP al domicili o espai de triatge, un cop s’hagi realitzat un PCR? 

- A primera instància per mitjans propis del interessat  i  al seu defecte: 

o Transport Consell Comarcal Pla d’Urgell amb horari de 8-15h de dilluns a 
divendres 

o Transport Creu Roja amb horari de tardes, caps de setmana i festius 

4- Com s’activa el transport de retorn al domicili o espai de triatge: sempre es farà amb el 
personal del CAP: 

- Telèfon Consell Comarcal: 630774104 (Eduard) 

- Telèfon Creu Roja: 

Cal especificar, dades personals, telèfon i lloc on cal fer el trasllat. Només s’activarà per aquelles 

persones temporeres de la campanya agrària,  que no tinguin mitjans propis i s’hagin realitzat 
un PCR a l’espera de resultats. I la seva simptomatologia no requereixi atenció especialitzada. 

5- Qui gestiona els espais de triatge municipals?  

- Els Ajuntaments: neteja, desinfecció, bugaderia, rondes. Activació dels àpats amb 

coordinació amb CCPU. Control cens dels espais. 

6- Com s’activa els espais de triatge? 

- S’activa a través dels professionals del CAP, als números de telèfon facilitats amb el 
llistat dels espais dels alcaldes i/o regidors. 

-  



 

 

 

7- Serveis de suport del Consell Comarcal del Pla d’Urgell als espais de triatge? 

- Àpats diaris, s’activaran per l’Ajuntament al telf. 630774104 (Eduard) 

8- Com s’activa un lot d’aliments d’urgència del centre de distribució d’aliments, per aquelles 

persones i/o contactes que hagin de fer una quarantena o aïllament a domicli: 

- Consell Comarcal Pla d’Urgell, Telf.: 630774104 (Eduard) 

(Es pot activar a través de la DTS del CAP o Ajuntament) 

 

9- Com fer el seguiment i/o conscienciació de les persones que han de fer aïllament o 
quarantena? 

- Trucades de seguiment del CAP: es fan de manera periòdica i estan establertes segons 

el protocol. 

- Equip de mediadors (Sanitat) 

- Tècnica Immigració Consell Comarcal  (Maribel) Pla d’Urgell, Telf. 973711313/  

618382368 

- Suport equip de Creu Roja 

10- És el mateix un espai de triatge que un espai d’aïllament? 

- No, el espais de triatge són aquells que es troben a diferents municipis de la comarca 
del Pla d’Urgell, els quals estan preparats per acollir persones pendents de resultat PCR 
i/o contactes; que no puguin fer un aïllament o una quarantena segura a domicili. Els 

espais d’aïllament són exclusivament per als casos positius. La comarca del Pla d’Urgell 
no té previsió de disposar d’aquesta tipologia d’espais. El trasllat d’un espai de triatge a 
un d’aïllament es gestiona a través de salut i el transport de Creu Roja. 

11- Una persona positiva, un cop fet l’aïllament i  sense simptomatologia, cal repetir el PCR abans 

de donar l’alta? 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdfç 

Aquest document està en constant revisió, per tant 
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