
  

 

Preguntes i respostes sobre el document d’Intensificació de les 

mesures del pla sectorial en l’àmbit residencial en el marc de 

l’augment de casos actual   

En relació amb la mesura de realitzar tests d’antigen ràpids (TAR) a les persones que vulguin visitar a un 

resident, previ a la visita, cal explicar que aquesta mesura es posa en marxa per les raons següents: 

 Perquè el nivell de transmissió comunitària és molt elevat. Això fa que la possibilitat d’introduir el 

virus a una residència per part dels familiars que facin les visites s’hagi incrementat notablement i 

aquesta iniciativa ens ajudarà a detectar casos asimptomàtics abans de realitzar la visita. 

 És una mesura addicional a totes les que s’expliquen al document d’Intensificació de les mesures 

del Pla sectorial en l’àmbit residencial, de manera que encara que el TAR a un familiar tingui un 

resultat negatiu, s’han de seguir mantenint totes les mesures de protecció que es fan servir a les 

visites (neteja de mans, mascareta, distància i ventilació). 

 La durada de la mesura serà de 15 dies posteriors a la publicació del document d’Intensificació de 

mesures, quan la incidència elevada ho justifica. Després d’aquest període s’avaluarà la seva 

continuïtat. 

 Cal que les residències s’organitzin de forma autònoma per realitzar aquests tests, aprofitant el 

circuit que ja està en marxa per realitzar els TAR als professionals de les residències. El circuit 

d’arribada de TAR a les residències és el mateix i el registre a través de l’aplicatiu TAR-CAT també 

cal fer-ho igual. 

 

Respostes per a les preguntes que ens han arribat 

- Quin perfil professional està capacitat per a realitzar la prova i/o capacitar-se? 

Es tractaria de personal sanitari o personal d’atenció directa (auxiliars de clínica, gerocultors, etc.) que 

hagi realitzat el curs de formació de presa de mostres per als professionals de les residències.  

- Des dels centres es pot donar atenció sanitària als familiars? 

Amb aquest test no es proporciona cap atenció sanitària; el test es realitza com a requisit per permetre 

l’entrada al centre, i si es detecta un positiu es deriva al seu centre d’atenció primària. El test es realitza 

amb mostra nasal i no produeix cap molèstia ni lesió. 

- Es pot demanar que els propis familiars es facin l’automostra visualitzant el vídeo explicatiu? 

Sí, sempre que hi hagi una supervisió d’algun professional de la residència es pot realitzar la presa de 

mostres com automostra.  

- Si no s’aconsegueix capacitar a més professionals, s’ha de reduir la programació de les 

visites i, per tant, no es podrà garantir la visita mínima setmanal? 

Cal que la pròpia residència s’organitzi de forma autònoma per realitzar aquests tests. En el cas que 

alguna residència tingui dificultats puntuals per poder donar resposta, des del grup de residències i 

des de Salut Pública es prioritza el dret a rebre visites. Per tant, davant de tota eventualitat, cal 

mantenir la visita amb el reforç habitual de les mesures de protecció (neteja de mans, mascareta, 

distància i ventilació). 
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- El document no especifica el nombre de familiars; el centre pot establir-ho en un familiar? 

En el protocol sectorial ja es parla de 3 familiars, però és adaptable a que el centre pugui fer una bona 

organització de les visites. 

- Serà l’atenció primària qui proporcionarà els TAR als centres? 

Se segueix el mateix circuit que el dels TAR a professionals. Els TAR arriben a través de l’atenció 

primària de referència o bé directament per Logaritme. 

- S’ha de registrar el resultat d’aquests TAR? 

S’ha de registrar el resultat al mateix programa que es fa servir pels professionals (TAR-CAT) des d’on 

es bolca automàticament a la història clínica d’aquesta persona. Les úniques dades que cal registrar 

són nom i cognoms, DNI i resultat del test. 

Si la persona no vol donar les seves dades, no estarà indicada la prova. 

 


