Protocol on s’estableixen els criteris per a la realització
de testos d’antígens o PCR per detectar la infecció pel
SARS-CoV-2 en les activitats musicals.
Introducció.
La pandèmia de la COVID-19 és una crisi sanitària, però també una crisi econòmica i
social. És en aquest sentit que les mesures preses pel Govern han de tenir una mirada
transversal que busqui que es preservi la salut dels ciutadans, i també el nostre sistema
de salut, a la vegada que es manté l’activitat econòmica i social del nostre país.
Perquè això sigui possible, cal la complicitat de tots els actors implicats, administració,
empreses i treballadors, i que es garanteixi que tots anem a l’una perquè les mesures
tinguin efecte: aplanar la corba, preservar el sistema de salut i mantenir l’activitat
econòmica amb seguretat per contenir els contagis.
En el cas que es facin proves de detecció de COVID-19 previs a esdeveniments i/o
activitats musicals en compliment de la normativa vigent, cal que es facin sota unes
condicions preestablertes, per tal de garantir no només la detecció dels positius, sinó
també la comunicació dels resultats a l’autoritat sanitària i l’estudi dels contactes estrets
d’aquests positius.
La prova de referència continua sent la PCR. No obstant això, els testos d’antígens
tenen major fiabilitat en els entorns de alta incidència també poden ser útils. A més, els
testos d’antígens donen resultats en pocs minuts, tenen un cost més baix i necessiten
menys infraestructura que les proves de diagnòstic per PCR.
Finalment, els establiments d’activitats musicals, han de difondre el missatge que les
accions més segures per lluitar contra l’expansió del virus de la COVID-19 són les
mesures de prevenció establertes en els diferents protocols de salut pública (distància,
mans, mascareta, ventilació o a l’aire lliure, bombolla de convivència i reducció de la
interacció social).

Metodologia recomanada a seguir en casos de cribratges amb testos
d’antígens o PCR per activitats musicals.
Davant d’un increment de la incidència de casos de la COVID-19, es poden realitzar
proves per detectar portadors simptomàtics i asimptomàtics amb l’objectiu de reduir els
contagis mitjançant la detecció de nous casos i evitar una gran disseminació.
La possibilitat de condicionar el accés a aquestes instal·lacions amb la realització de
testos d’antígens, especialment en el cas de les persones simptomàtiques, podria ajudar
a reduir els contagis.
Aquestes establiments hauran de fer proves de detecció de COVID-19, quan així ho
estableixi la normativa vigent.
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Per tal de realitzar aquestes proves, mitjançant cribratges s’han de complir les
condicions següents:
1. Abans de la realització de les proves, cal informar als assistents al lloc, de la
necessitat de realitzar-se aquest test abans d’accedir a l’espai. Aquestes proves han de
ser voluntàries i s’ha de garantir que s’hi dona el consentiment lliure i informat. Cal
aportar el CIP i/o el DNI, a fi i efecte de poder identificar la persona i fer l’anotació
corresponent del resultat en el registre establert a aquest efecte.
2. Paral·lelament, s’ha de valorar quin és el personal necessari per informar al col·lectiu
objecte de testeig, què implica el resultat del test. Es recomanable que es disposi de
material imprès amb la informació sobre els resultats de les proves (positiu o negatiu) i
les indicacions d’aïllament.
3. En general, es recomana que l’espai per a la recollida de mostres sigui un lloc on es
garanteixin la privacitat i els circuits de seguretat. L’espai de recollida de mostres ha de
ser preferiblement exterior, amb bona ventilació i espai suficient, per tal d’evitar
possibles contagis. Si no es disposa d’aquest espai exterior, es pot realitzar en espais
amplis interiors, sempre que estiguin ben ventilats, segons les recomanacions i els
criteris establerts a aquest efecte.
4. Les mostres nasofaríngies han de ser obtingudes per professionals sanitaris
acreditats per fer aquest tipus de prova, és a dir, professionals de la infermeria o de la
medicina.
5. En tot moment s’ha de garantir l’ús de mascaretes FFP2, de gel hidroalcohòlic i dels
equips de protecció individual per als professionals que realitzen la tècnica. Cas que
s’esperi una actuació prolongada en el temps, i depenent de les condicions, s’ha de
preveure que hi hagi llocs de descans i d’aprovisionament, tant pels treballadors com
pels assistents.
6. En tot moment s’ha de garantir la seguretat dels participants i dels professionals que
estan treballant, amb el manteniment de les distàncies mínimes de seguretat. Cal
assegurar-se que no es produiran aglomeracions dels participants, i s’ha de vetllar,
mitjançant circuits de seguretat, que en cap moment hi hagi persones simptomàtiques
barrejades amb asimptomàtiques esperant la realització de proves.
7. En aquest sentit, els participants, prèviament a la realització de la prova, han
d’emplenar i lliurar una llista de comprovació ràpida destinada a identificar
simptomatologia clínica de la COVID-19 o si han estat en contacte estret amb un cas
positiu. En el primer cas, cal derivar-los als serveis d’atenció primària corresponents per
fer-ne seguiment.
8. Després de la seva realització, els participants han de rebre un document acreditatiu
de la realització de la prova i del seu resultat, i amb la identificació de la prova i el seu
tipus, validat per la persona responsable. L’organitzador és l’encarregat de facilitar
aquest document. No es recomana l’expedició de certificats per als casos que tinguin un
resultat negatiu que puguin interpretar-se com que les persones estan lliures de malaltia
i/o els puguin donar llibertat de realització de tasques sense respectar les mesures de
prevenció.
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No obstant això, una part important del contagi en la COVID-19 té relació amb els
comportaments de risc i amb la manca d’adopció de les mesures de prevenció
recomanades. En aquest sentit, i respecte als testos d’antígens, pot passar que una
persona amb una càrrega viral baixa no sigui detectada com a positiva i continuï les
seves activitats sense tenir en compte el risc associat. S’ha d’assumir, per tant, que pot
haver-hi falsos negatius, és a dir, persones amb capacitat potencial de contagi, però
amb un resultat negatiu a les proves. Per tant, s’han de tenir presents les recomanacions
generals de seguretat i de detecció de símptomes, encara que el resultat de la prova
sigui negatiu i el compliment estricte de la normativa vigent sobre les mesures
preventives en matèria de salut pública.

Criteris que han de complir els testos d’antígens, per tal que puguin ser tinguts
en compte pel sistema públic de salut.
Els testos d’antígens han de tenir una sensibilitat superior al 90% i una especificitat
superior al 98% durant els primers 7 dies de símptomes de la malaltia per poder utilitzarlos en persones amb símptomes. No obstant això, donada l’elevada incidència d’infecció
en l’entorn actual, cas que el resultat del test d’antígens sigui positiu en una persona
sense sospita clínica de la infecció, s’acceptarà com a positiu i no caldrà la realització
de proves addicionals. Cal recordar la importància, segons les fitxes tècniques dels
productes i específicament respecte al temps que ha de transcorre, abans d’interpretar
els resultats.

Registre dels resultats dels testos d’antígens o PCR.
El circuit de declaració d’antígens o PCR positius es fa a través d’un canal directe per
remetre la informació a la plataforma RSA-TAGACOVID, amb la identificació prèvia a
través d’un usuari i contrasenya d’accés, que es pot sol·licitar al Departament de Salut.
Aquest permet entrar en un entorn web per notificar cada cas de forma individualitzada,
o bé per procedir a la càrrega d’un fitxer amb una estructura prefixada.
Els organitzadors que vulguin sol·licitar l’usuari i la contrasenya i qualsevol altre
informació addicional relativa al protocol marc, poden posar-se en contacte amb el
correu: tar.empreses@gencat.cat
Els resultats antigènics o PCR negatius no s’han de notificar a través del TAGA COVID.
Qualsevol persona, que s’hagi confirmat que és un cas de COVID-19, ha d’estar en
aïllament i s’ha de seguir el que estableixen la Guia d’actuació i col·laboració dels
serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de Covid-19 i
el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARSCoV-2.
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