Establiments encara
més segurs
Registra't a l’entrada i sortida d’aquest establiment
amb el següent codi QR i t’informarem!

En cas de que es detectés algun posi�u de
COVID-19 en els establiments que ha visitat, li
oferirem la possibilitat de fer-se proves
diagnòs�ques de forma voluntària i gratuïta.
Les dades d'aquest formulari son totalment conﬁdencials i el seu ús queda
restringit a l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya per
ﬁnalitats estrictament epidemiològiques i de control de la COVID-19.
L'emplenament d'aquestes dades signiﬁca que esta conforme amb l'objec�u
exposat.
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Establiments encara
més segurs
Què és el projecte "establiments encara més segurs"?
És una inicia�va del Servei de Vigilància Epidemiològica del
Vallès (SVE) i Servei Català de la Salut de per tal de millorar
el traçat de casos posi�us COVID-19.
Per què he de registrar-me ?
Gràcies a aquest registre, el SVE sabrà que has concidit en
un mateix lloc amb un cas posi�u COVID-19 i et contactarà
per oferir-te una prova diagnòs�ca COVID-19 totalment
gratuïta, voluntària i no vinculada a quarantena. D’aquesta
manera protegim la teva salut i la dels que t’envolten.
Quan em contactaran ?
En el moment en que es detec� un cas posi�u COVID-19 en
el local i/o esdeveniment al que us heu registrat, el SVE us
contactarà via telefònica en el menor temps possible.
Qui pot fer ús de les meves dades ?
Les dades facilitades resten subjectes al que indica la llei de
protecció de dades, LOPD 3/2018, per la qual cosa només es
faran servir per a ﬁnalitats estricatament de salut pública i
s'esborraran automà�cament passats 15 dies des de la data
de registre.

Establiments encara
més segurs
Què és el projecte "establiments encara més segurs"?
És una inicia�va del Servei de Vigilància Epidemiològica del
Vallès (SVE) i Servei Català de la Salut de per tal de millorar
el traçat de casos posi�us COVID-19.
Per què he de registrar-me ?
Gràcies a aquest registre, el SVE sabrà que has concidit en
un mateix lloc amb un cas posi�u COVID-19 i et contactarà
per oferir-te una prova diagnòs�ca COVID-19 totalment
gratuïta, voluntària i no vinculada a quarantena. D’aquesta
manera protegim la teva salut i la dels que t’envolten.
Quan em contactaran ?
En el moment en que es detec� un cas posi�u COVID-19 en
el local i/o esdeveniment al que us heu registrat, el SVE us
contactarà via telefònica en el menor temps possible.
Qui pot fer ús de les meves dades ?
Les dades facilitades resten subjectes al que indica la llei de
protecció de dades, LOPD 3/2018, per la qual cosa només es
faran servir per a ﬁnalitats estricatament de salut pública i
s'esborraran automà�cament passats 15 dies des de la data
de registre.

