COMUNICAT SOBRE L’OBLIGATORIETAT DEL CERTIFICAT COVID PER
ALS PREMIS TARDOR 2021
En previsió de l’entrada en vigor a partir de demà del Certificat Covid per
accedir a la restauració -entre d’altres àmbits-, l’organització dels Premis
Tardor ha pres la decisió de fer obligatòria la presentació del Certificat
Covid per accedir a la gala de dissabte.
Totes les persones assistents a la gala hauran de presentar el Certificat Covid
sencer (imprès o al mòbil), juntament amb el DNI, a l’hora d’accedir al Centre
Cívic i Cultural La Fàbrica.
Per tenir el Certificat heu d’haver estat vacunats/des, haver superat la
malaltia els darrers 180 dies o tenir un test negatiu.
En cas de no voler i/o poder assistir a la gala per aquest motiu, podeu
adreçar-vos a Can Ferrer i demanar la devolució dels diners del tiquet fins
divendres a la tarda.
Les persones que no presentin el Certificat Covid en el moment d’entrar al
recinte no podran accedir a la gala i tampoc se’ls retornaran els diners.
Es recorda que la mascareta serà obligatòria i només es podrà retirar durant
l’estona de l’àpat.

ESPECIFICACIONS DEL CERTIFICAT COVID
El Certificat Covid s’obté per tres vies.
-

-

A través de la vacunació: s’ha de tenir la pauta completa, és a dir, dues
dosis de Pfizer, Modera o AstraZeneca o una dosi de Jansen.
Havent superat la malaltia: es pot tenir un certificat de COVID si s’ha
passat la malaltia, amb un mínim d’11 dies i màxim 180 des del resultat
positiu.
A través d’un test negatiu: podeu realitzar-vos una prova amb resultat
negatiu en un centre que expedeixi certificats oficials. Si és antígens,
ha d’estar fet com a màxim 48 hores abans de la gala. Si és una PCR,
el marge s’amplia a 72 hores.

A Santa Eulàlia de Ronçana, la Farmàcia Vela realitza tests d’antígens a
l’establiment per 20€. El resultat queda bolcat a la informació de CatSalut en
poques hores. En cas que aquesta sigui la vostra opció, es recomanaria que
el test es fes divendres, tot demanant-ho amb cita prèvia al 938 44 79 81.

Per obtenir-lo, el podeu descarregar mitjançant l’app mòbil La Meva Salut o
bé demanant-lo al CAP.
Es realitza l’excepció amb infants menors de 12 anys, ja que no estan dins
les franges d’edat de vacunació. En el seu cas no caldrà presentar certificat.
Si encara no esteu vacunats/des, podeu demanar dia i hora per a la vacuna
a www.vacunacovidsalut.cat
Podeu obtenir tota la informació sobre el Certificat
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/
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