
/Salut 
Roda de premsa | 20.11.2020 



2 

Pla de flexibilització de les mesures 

per frenar la COVID-19 



Esforç de testeig juliol / octubre 

2.286.498 PCR i 194.822 TAR 
(487.149 PCR a la comunitat educativa) 

 

Positivitat cribratges comunitaris: 3,7 % 

Positivitat cribratges escolars: 3,1 % 

Positivitat cribratges contactes escolars: 2,4 % 



Es necessita una elevada capacitat tecnològica, logística i de professionals 

per a l’organització i realització dels mateixos: 

• S’han ampliat els equips a tots els laboratoris per incrementar 

capacitats.  

• Es disposa de tota la xarxa assistencial, 300 persones dels equips 

mòbils territorials i recursos addicionals (BST, i col·laboracions Creu Roja i Open Arms). 

• Introducció dels tests antigènics ràpids (TAR). Compra de 8 milions de 

test.  

Millora de la capacitat instal·lada i de cribratge i detecció 



• Per al diagnòstic de pacients simptomàtics amb símptomes de 5 

dies o menys i per a l’estudi de contactes estrets. 

• Facilitat d’ús i rapidesa de resultat: milloren la gestió del resultat i 

faciliten prendre mesures d’aïllament i estudi de contactes amb un 

temps molt curt.  

• Evolució: frotis naso-faringi  frotis nasal  automostra 

 

Tests antigènics ràpids (TAR)  



 

Intensificació de l’estratègia de 

cribratges poblacionals 
 



a) Cribratges comunitaris 

b) Cribratges a col·lectius vulnerables 

c) Cribratges a col·lectius específics 

 

 

Intensificació de l’estratègia de cribratges poblacionals 

Tres eixos d’actuació: 



a) Cribratges comunitaris 

 

a.1) Cribratges comunitaris intensius en zones amb alta incidència 

  

a.2) Cribratges comunitaris en punts lleugers (Punts Test Covid) 

  

        a.3) Cribratges comunitaris dirigits 

 

Intensificació de l’estratègia de cribratges poblacionals 

 



a) Cribratges comunitaris 

 
a.1) Cribratges intensius en zones amb alta incidència a decisió de la 

Salut Pública i cada territori. També s’inclouen els cribratges a través 

dels centres educatius incloent a la comunitat educativa i les famílies. 

També es continuaran reforçant els cribratges comunitaris a través de 

les escoles. 

 

Intensificació de l’estratègia de cribratges poblacionals 

 

 



a) Cribratges comunitaris 

 

a.2) Punts lleugers - Punts Test Covid 

• Tests d’antígens per fer cribratges poblacionals en llocs i situacions 

epidemiològiques que es considerin estratègics. 

• Crida a la població general d’un territori > de 16 anys (els menors de 16 

anys es cribren a les escoles amb mostra frotis nasal, menys invasiu). 

• Punts sense necessitat de cita prèvia. 

• Punts temporals i mòbils pels diferents municipis de Catalunya. 

 

 

Nou pla d’estratègia de cribratges poblacions 



a) Cribratges comunitaris 

 
a.3) Cribratges comunitaris dirigits 

• Crida a la població general d’un territori o col·lectiu específic. 

• Els ciutadans rebran una carta informativa que hauran de mostrar a una 

de les farmàcies adherides. 

o Les farmàcies facilitaran tot el necessari per fer la prova amb informació 

sobre recollida i retorn. 

o Un cop realitzat el test, s’ha de portar a la mateixa farmàcia tan aviat com 

sigui possible. 

Nou pla d’estratègia de cribratges poblacions 



b) Cribratges a col·lectius vulnerables 

 

b.1) Residències geriàtriques  

 

b.2) Altres centres residencials 

 

Nou pla d’estratègia de cribratges poblacions 



b) Cribratges a col·lectius vulnerables 

 

b.1) Residències geriàtriques 

• S’intensifiquen, les mesures del Pla sectorial en l’àmbit residencial (octubre) per 

evitar que el SARSCoV-2 entri a l’àmbit residencial, i en el cas que ho faci, es 

detecti el més aviat possible. 

• Cribratge a totes les persones residents (recollida que efectuaran els professionals 

de la residència). 

• Reforç cribratge als professionals que hi treballen amb un cribratge setmanal. 

 

Nou pla d’estratègia de cribratges poblacions 



c)Cribratges a col·lectius específics 

 

c.1) Col·lectius professionals 

c.2) Professionals sanitaris  

c.3) Entitats esportives federades (projecte conjunt SG General de l’Esport) 

c.4) Protocol de recomanacions en entorn laboral per traçar totes les 

 iniciatives privades que es facin fora de l’àmbit públic 

Nou pla d’estratègia de cribratges poblacions 



c) Cribratges a col·lectius específics 
 
c.3) Entitats esportives federades  
 
Projecte conjunt amb la Secretaria General de l’Esport. Estratègia de testeig als clubs 
esportius federats per a majors de 18 anys. 

• Permet cribrar a població no inclosa en l’àmbit escolar. 

• No es tracta de test per a la competició si no d’estratègia de cribratge poblacional.  

• Dos referents per part del club:  

 - Responsable designat pel club per fer d’interlocutor amb el seu CAP       
 /RECO i que es responsabilitzi de recollir els TAR així com el seu 
 retorn i la comunicació dels resultats.   

 - Referent dels serveis mèdics del club o voluntari amb formació  acreditada per 
 recollir la mostra per a fer la prova a través dels test ràpids.  

Nou pla d’estratègia de cribratges poblacions 
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