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Per alleugerir el text, en aquest document en ocasions es pot utilitzar el masculí, com a forma no marcada, per fer referència als gèneres masculí i 

femení, seguint la normativa gramatical de la llengua catalana 
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Introducció 
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https://dadescovid.cat/ 

https://dadescovid.cat/
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El test 



Test detecció d’antigen 

• Ràpid (15 minuts) i econòmic. 

• Es pot fer fora del laboratori (capçalera del pacient). 

• Mostra nasofaríngia (nasal i saliva en avaluació). 

• Fàcil realització i interpretació, lectura visual. 

• Validació diferents CCAA- Institut Carlos III (704 pacients simptomàtics). 

o Pacients simptomàtics <5 dies d’evolució (S:98 %, E:>99 %). 

o Pacients simptomàtics <7 dies d’evolució. 

 Sensibilitat: 91,7 % 

 Especificitat: 99,4 % 

• 150 asimptomàtics amb < 7 dies contacte 90% concordança PCR. 



Sospita Clínica 

Petició PCR  

Presa  mostra 

Transport laboratoris  

(vàries valises diàries) 

Recepció mostres i petició al 
laboratori 

Inactivació mostra cabina 
bioseguretat 

Extracció ARN 

Analitzadors  

PCR – TMA 

Validació resultat per 
microbiòleg 

Càrrega resultat història clínica 
informatitzada 

Registre centralitzat de 
dades- Indicadors 

epidemiològics 

Activació Alertes si PCR 
positiva- Rastreig  

Procés de la 

PCR des de la 

petició fins al 

resultat i més 

enllà  

Estalvis amb test ràpid 
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La tècnica 



Tests detecció antigen: 

Solució tampó per 25 proves 
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Indicacions del test ràpid 
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Especial atenció 

Indicacions del test antigènic ràpid 

 Pacients simptomàtics que presentin símptomes de menys o igual a 5 dies 

d’evolució. 

 Si el resultat del test antigènic és positiu, s’actuarà igual com si es tractés 

d’un cas positiu per PCR: 

o El/la Gestor/a Covid entra el cas a la plataforma CovidContacts. 

o Omple l’score de risc. 

o Recull els contactes estrets del cas. 

o Els clínics fan el seguiment pertinent del cas, segons sigui la seva 

simptomatologia. 
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CAS CONFIRMAT: 
• Ha de passar al Gestor/a Covid per a fer 

l’estudi de contactes estrets 
• Cal programar visita 9T de seguiment clínic 
• Si febre de >3 dies: Rx o eco pulmonar 

És importantíssim registrar a l’ECAP, tant els 
resultats positius com els negatius, per poder 
fer un bon seguiment de la pandèmia i el 
diagnòstic (cas confirmat=u07.1) 

Si 

Positiu 

TEST ANTIGÈNIC 
RÀPID 

Negatiu 

PACIENT SIMPTOMÀTIC 
AMB SOSPITA CLÍNICA 

DE COVID-19 

Derivació hospital Si 
Criteris de 
gravetat 

PCR 

No 

Si fa ≤5 dies dels símptomes: 
fer test antigènic per derivar 

amb el diagnòstic 

Positiu Negatiu 

CAS 
DESCARTAT 

CAS 
CONFIRMAT 

No 
Símptomes 

des de fa 
≤ 5 dies? 

Alta 
sospita 
clínica? 

No No 

Repetir PCR 

Si 

Alta 
sospita 
clínica? 

CAS 
CONFIRMAT Si 
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El registre 
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Especial atenció 

Qui pot registrar? 

 Els professionals que treballen amb ECAP, ja que cal garantir la 

publicació del resultat. 

 Professionals que poden accedir al Formulari de resultats de 

tests ràpids: 

o Metges/ses 

o Infermeres 

o TCAI 
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Especial atenció 

Formulari de registre de tests ràpids 
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Des de la pantalla de l’agenda 
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Des de  Intel·ligència Activa -  COVID 19 Seguiment  -  Test ràpid antigènic   + 

Especial atenció 

Accés a Formulari de 
registre de tests ràpids 
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Des de la pantalla de seguiment – 
Proves- Diagnòstiques- Gabinets 

Especial atenció 



22 

Especial atenció 

Es veu a HC3 i es comunica a Salut Pública  
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Especial atenció 

Lliurament de resultats 
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Especial atenció 

Document pel pacient 
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El circuit 



Identificació i priorització de la demanda d’un cas sospitós 

Identificació i registre dels contactes estrets 

4CW 
GESTIÓ   
DE LA 
DEMANDA 

Metge/ssa 

Lliurament del resultat 

Valoració clínica presencial al centre o al domicili 

Telèfon Taulell 

Infermera 

  15’ – 20’    Gestió dels fluxos en l’espera 

Infermera 
Símptomes de ≤ 5 dies 

TEST RÀPID ANTIGÈNIC 
TCAI 

Símptomes de > 5 dies 

PCR 

D
IA

G
N

Ò
ST

IC
 

IDENTIFICACIÓ 
DE 
CONTACTES 

Infermera TCAI Si +  

IT 

Indicacions aïllament 
Planificació del seguiment 
clínic dels símptomes 

Gestor COVID 

Agenda específica 



Eina digital CONTACTE COVID CAT 
Per la identificació de contactes estrets i transmetre informació als casos 
de COVID-19  

 

 

 

En el protocol dissenyat conviuen actuacions de: 

• Personal sanitari. 

• Gestors/es de Seguiment de Contactes (scouts) 

• Eina digital Contacte Covid Cat que arriba via sms 

personalitzat a totes les persones que són: 

‒ Cas possible. 

‒ Cas positiu. 

‒ Contacte estret d’un positiu.  



Rep sms amb un enllaç per accedir a una aplicació per:  

• Registrar els seus Contactes estrets. 

• Saber com fer l’aïllament preventiu. 

• Conèixer com fer el seguiment de símptomes. 

El sospitós de Covid19 



Recepció d’un segon SMS per accedir a una segona eina digital on trobarà : 
• La relació de contactes estrets ja reportats a nivell digital per ell/a o el/la Gestor/a Covid. 
• Possibilitat d’afegir altres contactes que vagi recordant. 
• Guies que l’ajudaran a recordar. 

 
Se li informarà de:   

• Que haurà de fer aïllament domiciliari i com l’haurà de fer. 
• Fer seguiment de símptomes 2 cops al dia a través de la app Stop covid19cat.  
• Com tramitar la baixa laboral, si és necessària. 

 

El Cas Confirmat amb PCR positiva 



A més de la trucada dels/de les Gestors/es de Seguiment de Contactes, rep un SMS que l’informa 

que és contacte estret, i on: 

• S’explica com procedir per tallar la cadena de contagis (fer quarantena). 

• Se li passa un breu qüestionari on es recull informació epidemiològica. 

• S’identifica si necessita una baixa laboral i es demana informació per tramitar-la per l’ICAM. 

• S’indica com fer seguiment dels símptomes per fer una detecció precoç.   

Contacte Estret d’un cas confirmat 



Eina digital CONTACTE COVID CAT 
Per la identificació de contactes estrets i transmetre informació als casos 
de COVID-19  

 

 

 

Eina digital Contacte Covid Cat que arriba via sms personalitzat a totes les persones que són: 

Cas possible  Cas positiu Contacte estret d’un positiu 
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