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Tests antigènics ràpids (TAR)
de COVID-19 a les farmàcies comunitàries. Àmbit CATALUNYA
A tenir
en compte

TAR de dispensació lliure
NO supervisat

TAR supervisat
NO finançat

TAR supervisat
finançat

Farmàcies
participants

Totes

Farmàcies adherides al programa TAR.

Farmàcies adherides al programa TAR.

Població
diana

Població sol·licitant
de TAR a la farmàcia.

Població sol·licitant
de TAR a la farmàcia.
A partir dels 6 anys.
De 6 a 9 anys, la presa de mostra
la pot fer un tutor legal.

Població d’interès definida
pel Departament de Salut.
Actualment: alumnes d’ESO, Batxillerat,
FP i altres ensenyaments (a partir 12 anys)
i professorat d’educació primària, infantil
i especial, degudament immunitzats i que
han estat contactes estrets d’un cas.

Documentació
necessària

Cap

TSI (Targeta Sanitària Individual)
o DNI, NIE o passaport.
Declaració Responsable d’accés
a l’auto TAR (document
proporcionat per la farmàcia).

TSI. La prescripció apareixerà al Pla
de Medicació com a “Cribratge amb test
d’antígens ràpid en oficina de farmàcia”
CN: 018548.
Document “Política Privacitat farmàcia
comunitària: TAR supervisat finançat”.

Condicions
per accedir-hi

Cap limitació.
En el cas de tenir símptomes
compatibles amb la COVID-19
es recomana la derivació
al CAP per la realització
de les proves pertinents.

No poden participar-hi si tenen
símptomes compatibles amb
la COVID-19, en aquest cas, s’ha
de derivar al CAP en horari d’obertura
o al CUAP (centre d’urgències d’atenció
primària) - PAC (punt d’atenció
continuada) en altres horaris.
No poden participar els contactes estrets.
S’han de confinar 10 dies, excepte els
vacunats amb pauta completa, i els que
han passat la COVID-19, confirmada per
prova diagnòstica, en els darrers 6 mesos.

Limitat a la població diana definida.

Test emprat

Test d’autodiagnòstic
de COVID-19 aprovat
per a la seva comercialització
a Espanya d’elecció
pel farmacèutic.
Codi Test dispensat.

Test d’autodiagnòstic de COVID-19
aprovat per a la seva comercialització
a Espanya, validat per a la seva utilització
a la UE i d’elecció pel farmacèutic.
Codi Test dispensat.

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test
proveït pel Departament de Salut.

Realització
del test

L’usuari es realitza la prova
al seu domicili.

L’usuari es realitza la prova a la farmàcia
supervisat pel farmacèutic.
Els menors de 16 anys han de venir
acompanyats de pare, mare, tutor/a.

L’usuari es realitza la prova a la farmàcia
supervisada pel farmacèutic.
Els menors de 16 anys han de venir
acompanyats de pare, mare, tutor/a.

Registre

SIFARE NO
TARCAT NO

SIFARE NO
TARCAT SÍ

SIFARE SÍ (mitjançant recepta electrònica)
TARCAT SÍ

Documents
acreditatius
de resultat

Cap

Està disponible a La Meva Salut.
• Document d’informació clínica.

Està disponible a La Meva Salut.
• Document d’informació clínica.
• Certificat COVID UE.

Finançament
de la prova

L’usuari ha de pagar:
• Test d’autodiagnòstic.
El preu el fixa cada
farmacèutic/a.

L’usuari ha de pagar:
• Test d’autodiagnòstic.
• Honoraris professionals
per la supervisió del test.
El preu el fixa cada farmacèutic/a.

L’usuari no paga res.
• Despeses finançades
pel Departament de Salut.

Reposicions

La petició de reposició de caixes de tests
de 25 unitats es farà únicament a través
del majorista assignat, pel mateix
procediment que la comanda habitual.
CN “Test antígens ràpid. Programa TAR.
25 unitats”: 014171.3
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Arbre de decisió TAR de dispensació LLIURE, NO supervisat

Té símptomes compatibles amb COVID-19?*
SI

NO

DERIVACIÓ
farmacèutica**
(Independentment que
se li dispensi un TAR)

És contacte
estret?***

SI

NO
HO SÉ

Recomanar confinament
però si vol
dispensació de TAR:

Prescripció
del qüestionari web
soccontacteestretsalut.cat

AUTO-AÏLLAMENT

+
AUTO-AÏLLAMENT
+ Reportar el resultat
a primària****

NO

+

TAR

SEGUIR AMB
LA QUARANTENA*****
El resultat ens informa
que l’usuari no té una
càrrega viral elevada
en el moment del test

* Símptomes
	
lleus: febrícula <38ºC i/o febre 1-2 dies, cefalea lleu, tos seca, odinofàgia, rinorrea/mucositat, miàlgies, malestar general, absència de dispnea.
Símptomes
		
greus: febre >38º més de 2 dies, dificultat respiratòria, dolor toràcic o altres.
En
		 ambdós casos cal evitar fer el test a la farmàcia i s’ha de derivar el pacient al
CAP en horari d’obertura o al CUAP (centre d’urgències d’atenció primària) - PAC
(punt d’atenció continuada) en altres horaris.
**	En cas que l’usuari amb símptomes no vulgui ser derivat però vol comprar el TAR,
cal informar que independentment del resultat del TAR haurà de contactar
amb primària per confirmar resultats.

AUTO-AÏLLAMENT
+ Reportar el resultat
a primària****

TAR

El resultat ens informa
que l’usuari no té una
càrrega viral elevada
en el moment del test

***	Els contactes estrets són les persones que han compartit espai amb un positiu
de COVID-19 a menys de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts, sense
protecció i des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes. Si la persona
positiva no ha tingut símptomes, es tindran en compte les 48 hores prèvies a la
realització de la prova diagnòstica.
****	En pacients asimptomàtics amb resultat positiu, s’ha de notificar el resultat a
través de l’eConsulta de La Meva Salut. En cas de presentar simptomatologia cal
derivar a primària*.
*****	Sempre i quan no tingui la pauta de vacunació completa i/o hagi passat la
COVID-19 confirmada per prova diagnòstica en els darrers 6 mesos.
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Arbre de decisió TAR supervisat, NO finançat

Té símptomes compatibles amb COVID-19?*
SI

NO

DERIVACIÓ
farmacèutica

És contacte
estret?**

AUTO-AÏLLAMENT

SI

QUARANTENA
Sempre i quan no tingui la
pauta de vacunació completa
i/o hagi passat la COVID-19
confirmada per prova
diagnòstica en els darrers
6 mesos.
AUTO-AÏLLAMENT

Si apareixen símptomes***

NO
HO SÉ

NO

Prescripció
del qüestionari web
soccontacteestretsalut.cat

TAR
(Registre a TARCAT)

+

AUTO-AÏLLAMENT***

* Símptomes
	
lleus: febrícula <38ºC i/o febre 1-2 dies, cefalea lleu, tos seca, odinofàgia, rinorrea/mucositat, miàlgies, malestar general, absència de dispnea.
Símptomes
		
greus: febre >38º més de 2 dies, dificultat respiratòria, dolor toràcic o altres.
En
		 ambdós casos cal evitar fer el test a la farmàcia i s’ha de derivar el pacient al
CAP en horari d’obertura o al CUAP (centre d’urgències d’atenció primària) - PAC
(punt d’atenció continuada) en altres horaris.
**	Els contactes estrets són les persones que han compartit espai amb un positiu
de COVID-19 a menys de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts, sense
protecció i des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes. Si la persona
positiva no ha tingut símptomes, es tindran en compte les 48 hores prèvies a la
realització de la prova diagnòstica.

El resultat ens
informa que l’usuari
no té una càrrega
viral elevada en el
moment del test

***	Enviar al domicili. Rebrà un SMS per autogestió dels seus contactes i per a la
tramitació de la IT en cas que sigui necessari. Si la persona presenta factors de
risc o vulnerabilitat (edat major 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, embaràs,manca domicili adequat, convivent de risc per immunosupressió,
embaràs o edat avançada, existència de problemàtica social) i no té la pauta de
vacunació completa: caldrà que consulti en cas d’iniciar simptomatologia.
		Les persones sense factors de risc o vulnerabilitat hauran de consultar en cas que
presentin simptomatologia moderada o greu.
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Documents La Meva Salut
Informació clínica

Certificat UE

