Tossa habilita un espai per a fer tests de detecció de la
Covid-19 a turistes
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L'Ajuntament de Tossa ha arribat a un acord amb l'Associació Professional d'Empresaris
d'Hostaleria (APEHT) i els Laboratoris Altimir per a disposar d'un espai des d'avui al costat del
CAP de la població per a la realització de test oficial de detecció de la Covid-19 (tant PCR com
Antígens) per a turistes que no tinguin la pauta de vacunació completa amb l'objectiu de facilitar el
retorn al seu país d'origen després de la seva estada a Tossa.
El funcionament serà el següent. L'establiment podrà reservar cita prèvia via plataforma online o
per email de 08:00h. a 13:00h. El sistema anirà carregant les reserves i s'acceptaran pel dia
següent. Les mostres s'efectuaran de dilluns a divendres als matins. En cas de grups superiors a 10
persones, serà el sanitari qui es desplaçarà fins a l'establiment, que haurà de tenir un espai habilitat
per a realització dels tests.
El turista haurà de presentar document nacional d'identitat o passaport. En el cas dels Antígens, en
20 minuts disposarà d'un certificat digital que podrà descarregar-se en el seu telèfon mòbil. En el
cas de les PCR, aquest certificat estarà disponible al cap d'unes 24h. Són models de certificats
homologats per tots els països per garantir les facilitats de retorn dels turistes.
El preu del servei serà de 95 euros per a les PCR i de 28 euros pels Antígens. Les mostres de PCR
que s'hagin d'efectuar en dissabte tindran un cost de 115 euros. En aquest cas, el resultat es podrà
descarregar en diumenge cap a les 13:00h. Pel que fa al test d'Antígens en dissabte, tindrà un cost
de 50 euros. El resultat es donarà en 20 minuts amb un informe signat que els permetrà viatjar.
L'alcalde Ramon Gascons afirma que "fem tot el possible en col·laboració amb l'APEHT per trobar
solucions per a minimitzar al màxim l'impacte negatiu que suposa una nova temporada turística
amb Covid-19 a tot el món. Vull destacar l'esforç titànic que estan fent les empreses de Tossa en
unes condicions molt més dures que l'any passat".
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