
 
 
 
Cribratges voluntaris dirigits a la comunitat universitària 

 

En el marc del programa de cribratge d’hivern a tot el col·lectiu d’educació, des del 

dia 30 de novembre de 2020 es duen a terme cribratges voluntaris per a la vigilància 

de la COVID-19 a les instal·lacions de la Universitat d’Andorra. Els testos, que es 

fan a través d’una prova de detecció d’antigen, tenen lloc cada dilluns i cada dimarts 

en horari de matí a l’aula 0.1. i la seva realització i coordinació va a càrrec del 

Ministeri de Salut i de la Creu Roja Andorrana.  

Pel que fa al col·lectiu d’estudiants, per garantir un cribratge ordenat i amb totes les 

mesures de seguretat cada coordinació d’estudis notificarà periòdicament a les 

Aules de Coordinació la distribució horària en funció de l’ordre alfabètic dels 

cognoms dels estudiants. 

Els cribratges es van aturar durant les vacances de Nadal i es van reprendre l’11 de 

gener del 2021.  

Des de la Universitat d’Andorra, animem a tota la comunitat universitària a fer 

ús d’aquesta mesura de prevenció contra la malaltia amb una periodicitat 

setmanal. Poden excloure’s de la realització d’aquestes proves les persones 

que ja hagin passat la malaltia. En aquest cas es valorarà la realització d’una 

prova serològica. 

 

Indicacions per al personal i els estudiants (si es tracta de la primera vegada): 

- Per tal de fer possible l’organització del cribratge de manera àgil i ordenada, 

les persones que es facin la prova han d’emplenar aquest formulari 

d'inscripció (abans de fer-se la prova). Al formulari d’inscripció cal seleccionar 

“Universitat d’Andorra” com a “lloc de treball”.  

- El dia de la prova cal portar el formulari emplenat de consentiment 

informat de participació en la vigilància de la COVID-19: 

o Formulari per a majors d’edat 

o Formulari per a menors d’edat 

- Per als successius testos, no és necessari tornar a emplenar els formularis. 

 

 

 

https://forms.gle/myWtirPCVfCdx23j7
https://www.uda.ad/wp-content/uploads/2021/01/Consentiment-informat-MAJORS-EDAT.pdf
https://www.uda.ad/wp-content/uploads/2021/01/Consentiment-informat-MENORS-EDAT.pdf

