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Preguntes freqüents
1. Quines modalitats de proves d’automostra hi ha?
La prova utilitzada és el test d’antígens ràpid (TAR). Es tracta d’una prova que detecta les
proteïnes del virus. Permet identificar les persones que estan patint una infecció per SARSCoV-2.
Actualment, les proves d’automostra TAR estan disponibles a les farmàcies en tres
modalitats:


TAR de dispensació lliure NO supervisat: per fer a casa i sense validesa clínica.
No es registra a la històrica clínica de la persona. El cost és a càrrec de la persona
usuària.



TAR supervisat: amb validesa clínica i es registra a la històrica clínica de la
persona. Se’l fa la persona usuària que l’adquireix i el professional farmacèutic
observa el resultat i l’enregistra. El cost és a càrrec del ciutadà o ciutadana.



TAR supervisat finançat: té validesa clínica, es registra a la històrica clínica de la
persona i permet accedir al certificat COVID digital de la UE. És gratuït. Només s’hi
pot accedir a través de convocatòria. El professorat dels centres educatius així com
determinat alumnat té accés a aquesta modalitat; per motius de salut pública, estan
convocats a fer-se un TAR supervisat finançat en cas que esdevinguin contactes
estrets d’un cas positiu de COVID-19, sempre i quan tinguin la pauta de vacunació
completada.

Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19 no poden adquirir cap de les
dues modalitats supervisades. En aquests cas, no han d’anar a la farmàcia. Amb
independència que la persona usuària es faci una prova d’automostra de venda lliure i del
seu resultat, la farmàcia li ha de comunicar que ha de fer un aïllament de 10 dies. A més,
aquesta persona s’ha de posar en contacte amb el sistema sanitari perquè li facin una
prova diagnòstica.

4

Tests d’antígens ràpids (TAR) de detecció
de la COVID-19 a les farmàcies comunitàries

2. TAR de dispensació lliure NO supervisat
2.1. En què consisteix el TAR de dispensació lliure NO supervisat?


La persona usuària es realitza una automostra, sense la presència de cap
professional.



En l’automostra no intervé ni la farmàcia ni l’atenció primària i comunitària.



Els resultats no apareixen a la història clínica de la persona usuària i, per tant, no
es poden consultar des de La Meva Salut.



Té un cost econòmic per a la persona usuària.

2.2. Qui pot accedir al TAR de dispensació lliure NO supervisat?
Tothom pot accedir a aquesta modalitat de prova.
En cas de tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19, no es pot dispensar el TAR.
Vegeu el punt 2.6 per saber què s’ha de fer en aquests casos.

2.3. Quina documentació s’ha de presentar per obtenir el TAR?
No és necessària cap documentació per obtenir-lo.

2.4. Quin és el test utilitzat en el TAR de dispensació lliure NO supervisat?
És un test d’autodiagnòstic de la COVID-19 aprovat per a la seva comercialització a l’Estat
espanyol d’elecció pel professional farmacèutic.

2.5. Quin és el registre del TAR de dispensació lliure NO supervisat?
No té ni sistema d'informació farmacèutica de recepta electrònica (SIFARE) ni plataforma
TARCAT.

2.6. Quin és el procés que ha de seguir la persona usuària si té símptomes
de la COVID-19 i acudeix a la farmàcia?
Aquesta persona no ha d’anar a la farmàcia si té simptomatologia compatible amb la
COVID-19 com ara:


Febrícula < 38 ºC i/o febre durant 1 o 2 dies.
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Cefalea lleu.



Tos seca.



Odinofàgia.



Rinorrea/mucositat



Miàlgies.



Malestar general.



Absència de dispnea.

També si té simptomatologia greu, com ara:


Febre > 38 ºC més de 2 dies.



Dificultats respiratòries.



Dolor toràcic.



Altres.

En aquest cas, la persona ha de contactar amb el sistema sanitari, trucant al seu CAP de
referència, al 061 o fent una eConsulta a La Meva Salut perquè el personal sanitari li faci
una prova diagnòstica.
També han de contactar amb el sistema sanitari les persones que hagin estat contacte
estret d’un cas positiu de COVID-19.

2.7. Quin és el procés a seguir si la persona usuària és contacte estret d’un
cas positiu de COVID-19?
En primer lloc hem de comunicar a la persona usuària que s’ha d’aïllar fins conèixer el
resultat de a prova diagnòstica. Ha de contactar al seu CAP de referència, trucar al 061 o
fer una eConsulta a través de La Meva Salut. perquè el personal sanitari li faci una prova
diagnòstica.
Si decideix fer-se una prova:


En cas negatiu, ha de continuar la quarantena si no té la pauta de vacunació
completada, ja que, en el moment de la prova, pot no tenir una càrrega viral prou
elevada com per donar positiu. Si té la pauta de vacunació completada, no és
necessari que faci quarantena però ha d’extremar les mesures de prevenció i el
contacte social, a no ser que tingui símptomes compatibles amb la COVID-19.
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En cas positiu, ha de continuar l’aïllament. Cal que es posi en contacte amb el seu
CAP de referència, trucar al 061 o fer una eConsulta a través de La Meva Salut.
perquè el personal sanitari li faci una prova diagnòstica.

Si la persona no té la pauta de vacunació completada i presenta factors de risc o
vulnerabilitat, ha de consultar el seu professional mèdic de referència en el moment que
iniciï la simptomatologia. Aquests factors de risc o vulnerabilitat són:


Tenir més de 50 anys.



Hipertensió arterial.



Diabetis mellitus/obesitat.



Malaltia cardiovascular crònica.



Malaltia pulmonar crònica.



Ictus.



Malaltia renal crònica.



Cirrosi hepàtica.



Tumor maligne sòlid o hematològic.



Immunosupressió.

Les persones sense factors de risc o vulnerabilitat social han de consultar el seu
professional sanitari de referència en cas que presentin simptomatologia moderada o greu.
En cas de tenir la pauta de vacunació completa i el TAR positiu, cal anar sempre a l’atenció
primària i comunitària per valorar la necessitat de seqüenciar la soca de la COVID-19.

2.8. Quin és el procés a seguir si la persona usuària no sap si és contacte
estret d’un cas positiu de COVID-19 però vol fer-se la prova?
Aquesta persona ha d’emplenar el qüestionari web soccontacteestretsalut.cat.

2.9. Quin és el procés a seguir si la persona usuària no és contacte estret
d’un cas positiu de COVID-19 i vol fer-se la prova?
Si la persona usuària decideix fer-se una prova:


En cas negatiu, ha de continuar el seu dia a dia amb precaució i mantenint sempre
les mesures de prevenció.
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En cas positiu, independentment de si té o no la pauta de vacunació completada,
s’ha d’aïllar. Cal que es posi en contacte amb el sistema sanitari trucant al seu CAP
de referència, al 061 o fent una eConsulta a través de La Meva Salut.

Si la persona no té la pauta de vacunació completada i presenta factors de risc o
vulnerabilitat, ha de consultar el seu professional mèdic de referència en el moment que
iniciï simptomatologia. Aquests factors de risc o vulnerabilitat són:


Tenir més de 50 anys.



Hipertensió arterial.



Diabetis mellitus/obesitat.



Malaltia cardiovascular crònica.



Malaltia pulmonar crònica.



Ictus.



Malaltia renal crònica.



Cirrosi hepàtica.



Tumor maligne sòlid o hematològic.



Immunosupressió.

Les persones sense factors de risc o vulnerabilitat social han de consultar el seu
professional sanitari de referència en cas que presentin simptomatologia moderada o greu.
En cas de tenir la pauta de vacunació completa i el TAR positiu, cal anar sempre
a l’atenció primària i comunitària per valorar la necessitat de seqüenciar la soca de la
COVID-19.

2.10. Quin document acreditatiu té aquesta modalitat de prova?
Cap, ja que la persona usuària es fa la prova fora dels canals oficials del sistema de salut i
sense la supervisió d’un professional.
Si aquesta persona vol un document acreditatiu amb el resultat de la prova, pot anar als
laboratoris homologats.
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3. TAR supervisat
3.1. En què consisteix el TAR supervisat?


La persona usuària es fa l’automostra a la farmàcia, davant d’un professional
farmacèutic.



Aquest professional valida el procediment i el resultat.



La persona no té accés al certificat COVID digital de la UE.



Els resultats apareixen a la seva història clínica i, per tant, es poden consultar des
de La Meva Salut.



Té un cost econòmic per a la persona usuària, amb un extra per tenir la supervisió i
validació d’un professional.

3.2. Qui pot accedir al TAR supervisat?
Les persones simptomàtiques no poden accedir a aquesta modalitat de prova. Les
persones asimptomàtiques, sí.
La persona usuària no ha d’anar a la farmàcia si té símptomes compatibles amb la COVID19. Tampoc se li pot vendre un TAR de venda lliure. Vegeu el punt 3.6 per saber què s’ha
de fer en aquest cas.
No poden accedir tampoc a aquesta modalitat de prova els contactes estrets, els quals han
de fer quarantena de 10 dies. Per saber què s’ha de fer, vegeu el punt 3.7.

3.3. Quina documentació ha de presentar la persona usuària per obtenir-lo?
Ha de presentar el CIP o el DNI, NIE o passaport per a aquest tipus de prova.
A més, la persona usuària ha d’emplenar i presentar una declaració responsable d’accés a
l’automostra, que és un document que li proporciona la mateixa farmàcia.

3.4. Quin és el test utilitzat en el TAR supervisat?
És un test d’autodiagnòstic de la COVID-19 aprovat per a la seva comercialització a l’Estat
espanyol, validat per la seva utilització a la UE i d’elecció pel professional farmacèutic.
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3.5. Quin és el registre del TAR supervisat?
No té sistema d'informació farmacèutica de recepta electrònica (SIFARE), però s’ha
d’enregistrar a la plataforma TARCAT.

3.6. Quin és el procés a seguir si la persona usuària té símptomes de la
COVID-19 i acudeix a la farmàcia?
Aquesta persona no ha d’anar a la farmàcia si té simptomatologia compatible amb la
COVID-19 com ara:


Febrícula < 38 ºC i/o febre durant 1 o 2 dies.



Cefalea lleu.



Tos seca.



Odinofàgia.



Rinorrea/mucositat



Miàlgies.



Malestar general.



Absència de dispnea.

També si té simptomatologia greu, com ara:


Febre > 38 ºC més de 2 dies.



Dificultats respiratòries.



Dolor toràcic.



Altres.

En aquest cas, la persona ha de contactar amb el sistema sanitari trucant al seu CAP de
referència, al 061 o fent una eConsulta a La Meva Salut perquè el personal sanitari li faci
una prova diagnòstica.
També han de contactar amb el sistema sanitari les persones que hagin estat contacte
estret d’un cas positiu de COVID-19.
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3.7. Quin és el procés a seguir si la persona usuària és contacte estret d’un
cas positiu de COVID-19 i acudeix a la farmàcia?
En primer lloc hem de comunicar a la persona usuària que s’ha d’aïllar fins conèixer el
resultat de a prova diagnòstica. Ha de contactar al seu CAP de referència, trucar al 061 o
fer una eConsulta a través de La Meva Salut. perquè el personal sanitari li faci una prova
diagnòstica.
Si la persona no té la pauta de vacunació completada i presenta factors de risc o
vulnerabilitat, ha de consultar el seu professional mèdic de referència en el moment que
iniciï la simptomatologia. Aquests factors de risc o vulnerabilitat són:


Tenir més de 50 anys.



Hipertensió arterial.



Diabetis mellitus/obesitat.



Malaltia cardiovascular crònica.



Malaltia pulmonar crònica.



Ictus.



Malaltia renal crònica.



Cirrosi hepàtica.



Tumor maligne sòlid o hematològic.



Immunosupressió.

Les persones sense factors de risc o vulnerabilitat social han de consultar el seu
professional sanitari de referència en cas que presentin simptomatologia moderada o greu.
En cas de tenir la pauta de vacunació completa i el TAR positiu, cal anar sempre a l’atenció
primària i comunitària per valorar la necessitat de seqüenciar la soca de la COVID-19.

3.8. Quin és el procés a seguir si la persona usuària no sap si és contacte
estret d’un cas positiu de COVID-19 però vol fer-se la prova?
L’usuari ha d’emplenar el qüestionari web soccontacteestretsalut.cat.

3.9. Quin és el procés a seguir si la persona usuària no és contacte estret
d’un cas positiu de COVID-19 i vol fer-se la prova?
Si aquesta persona decideix fer-se una prova:
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En cas negatiu, ha de continuar el seu dia a dia amb precaució i mantenint sempre
les mesures de prevenció. El resultat s’enregistra a la plataforma TARCAT.



En cas positiu, s’ha d’aïllar. El resultat s’enregistra a la plataforma TARCAT. Cal
que es posi en contacte amb el sistema sanitari trucant al CAP o al 061, o fent una
eConsulta a través de La Meva Salut.

En aquest cas, rebrà un SMS per reportar els seus contactes i per tramitar la baixa laboral
(IT), en cas que sigui necessari.
Si la persona no té la pauta de vacunació completada i presenta factors de risc o
vulnerabilitat, ha de consultar el seu professional mèdic de referència en el moment que
iniciï simptomatologia. Aquests factors de risc o vulnerabilitat són:


Tenir més de 50 anys.



Hipertensió arterial.



Diabetis mellitus/obesitat.



Malaltia cardiovascular crònica.



Malaltia pulmonar crònica.



Ictus.



Malaltia renal crònica.



Cirrosi hepàtica.



Tumor maligne sòlid o hematològic.



Immunosupressió.

Les persones sense factors de risc o vulnerabilitat social han de consultar el seu
professional sanitari de referència si tenen simptomatologia moderada o greu.
En cas de tenir la pauta de vacunació completa i el TAR positiu, han d’anar sempre
a l’atenció primària i comunitària per valorar la necessitat de seqüenciar la soca de la
COVID-19.

3.10. Quin document acreditatiu té aquesta modalitat de prova?
El resultat de la prova es publica a La Meva Salut, on apareixerà un document d’informació
clínica.
Aquesta modalitat de prova no dona accés al certificat COVID digital de la UE.
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4. TAR supervisat finançat
4.1. En què consisteix el TAR supervisat finançat?


La persona usuària es fa l’automostra a la farmàcia, davant d’un professional
farmacèutic.



El professional farmacèutic valida el procediment i el resultat.



Aquest TAR dona accés al certificat COVID digital de la UE i a IT.



Els resultats apareixen a la història clínica de la persona usuària i, per tant, es
poden consultar des de La Meva Salut.



No té un cost econòmic per la persona usuària, ja que està finançat pel sistema
públic de salut.

4.2. Qui pot accedir al TAR supervisat finançat?
La població d’interès definida pel Departament de Salut que forma part de campanyes
d’automostra supervisades per les farmàcies i finançades pel sistema públic de salut.
Aquesta població, per raons de salut pública, és convocada pel sistema sanitari per fer-se
la prova.
Les persones simptomàtiques no poden accedir a aquesta modalitat de prova. Les
persones asimptomàtiques, sí. Vegeu el punt 4.6 per saber com procedir.
En el marc del protocol del seguiment de contactes estrets en l’àmbit educatiu, l’alumnat de
l’ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments, a més del professorat, sempre que estiguin
immunitzats o amb la pauta completa de vacunació, poden accedir a aquesta modalitat de
TAR..

4.3. Quina documentació ha de presentar la persona usuària per obtenir-lo?
Ha de presentar el CIP o el DNI, NIE o passaport per a aquest tipus de prova.
També ha d’emplenar i presentar una declaració responsable d’accés a l’automostra, que
és un document que li proporciona la mateixa farmàcia.
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Finalment, també ha de presentar un correu informatiu de convocatòria per fer-se la prova
o una declaració responsable. En el cas del professorat i de l’alumnat hauran de presentar
la carta informativa B, documentació que els facilitarà els centres educatius per fer-se la
prova.

4.4. Quin és el test utilitzat en el TAR supervisat finançat?
Panbio™ COVID-19 Ag Rapid, proveït pel Departament de Salut (CN: 018547).

4.5. Quin és el registre del TAR supervisat finançat?
Té sistema d'informació farmacèutica de recepta electrònica (SIFARE) i s’ha d’enregistrar a
la plataforma TARCAT.

4.6. Quin és el procés a seguir si la persona usuària té símptomes de la
COVID-19 i acudeix a la farmàcia?
En primer lloc hem de comunicar a la persona usuària que s’ha d’aïllar fins conèixer el
resultat de a prova diagnòstica. Ha de contactar el seu CAP de referència, trucar al 061 o
fer una eConsulta a través de La Meva Salut. perquè el personal sanitari li faci una prova
diagnòstica.
Si la persona no té la pauta de vacunació completada i presenta factors de risc o
vulnerabilitat, ha de consultar el seu professional mèdic de referència en el moment que
iniciï la simptomatologia. Aquests factors de risc o vulnerabilitat són:


Tenir més de 50 anys.



Hipertensió arterial.



Diabetis mellitus/obesitat.



Malaltia cardiovascular crònica.



Malaltia pulmonar crònica.



Ictus.



Malaltia renal crònica.



Cirrosi hepàtica.



Tumor maligne sòlid o hematològic.



Immunosupressió.

Les persones sense factors de risc o vulnerabilitat social han de consultar el seu
professional sanitari de referència en cas que presentin simptomatologia moderada o greu.
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En cas de tenir la pauta de vacunació completa i el TAR positiu, cal anar sempre a l’atenció
primària i comunitària per valorar la necessitat de seqüenciar la soca de la COVID-19.

4.7. Quin és el procés a seguir si la persona usuària no sap si és contacte
estret d’un cas positiu de COVID-19 però està cridat per Salut Pública
per fer-se la prova?
Aquesta persona ha d’emplenar el qüestionari web soccontacteestretsalut.cat.

4.8. Quin és el procés a seguir si la persona usuària no és contacte estret
d’un cas positiu de COVID-19 i ha estat cridat per Salut Pública per ferse la prova?
Si aquesta persona decideix fer-se la prova:


En cas negatiu, ha de continuar el seu dia a dia amb precaució i mantenint sempre
les mesures de prevenció. El resultat s’enregistra a la plataforma TARCAT.



En cas positiu, s’ha d’aïllar. El resultat s’enregistra a la plataforma TARCAT. Cal
que es posi en contacte amb el sistema sanitari trucant al CAP o al 061, o fent una
eConsulta a través de La Meva Salut.

En aquest cas, l’usuari rebrà un SMS per reportar els seus contactes i per tramitar la baixa
laboral (IT), en cas que sigui necessari.
Si la persona no té la pauta de vacunació completada i presenta factors de risc o
vulnerabilitat, ha de consultar el seu professional mèdic de referència en el moment que
iniciï simptomatologia. Aquests factors de risc o vulnerabilitat són:


Tenir més de 50 anys.



Hipertensió arterial.



Diabetis mellitus/obesitat.



Malaltia cardiovascular crònica.



Malaltia pulmonar crònica.



Ictus.



Malaltia renal crònica.



Cirrosi hepàtica.



Tumor maligne sòlid o hematològic.
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Immunosupressió.

Les persones sense factors de risc o vulnerabilitat social han de consultar el seu
professional sanitari de referència en cas que tinguin simptomatologia moderada o greu.
En cas de tenir la pauta de vacunació completa i el TAR positiu, ha d’anar sempre
a l’atenció primària i comunitària per valorar la necessitat de seqüenciar la soca de la
COVID-19.

4.9.

Quin document acreditatiu té aquesta modalitat de prova?

El resultat de la prova es publica a La Meva Salut, on apareixerà un document d’informació
clínica i el certificat COVID digital de la UE.

16

