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PROVES DIAGNÒSTIQUES DE SARS-CoV-2 
 
El 2 de març del 2021 s’ha publicat l’actualització del Procediment d’actuació enfront de casos 
d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-
Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf) que 
inclou la descripció de les proves diagnòstiques en els diferents entorns (Taula 1) i es resumeix 
en: 
 
A TOTS els casos es recomana la realització de PCR o TAR fins el 5è dia de l’inici de 
símptomes. 
 
A TOTS els contactes estrets* s’ha de realitzar PCR. 
 
Pels cribratges es recomana fer PCR o Pooling PCR. Tot i amb això, en estudis de cribratge 
periòdics d’individus asimptomàtics en alguns entorns i/o col·lectius específics, es pot valorar 
l’ús de TAR** (pg.36).  
 
 

 
 
La definició de contacte estret* és la següent: 
 
Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància < 2 metres i 
durant un temps > 15 minuts, sense mesures de protecció (per exemple convivents, 
treballadors de la llar, visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, companys d’oci, 
etc.).  
 
Per tal de concloure que s’ha mantingut una protecció adequada, s’ha de valorar de forma 
rigorosa l’existència de mesures de protecció durant tot el temps de contacte. Cal valorar 
també si ha estat en un espai tancat i poc ventilat. Els SVE poden ampliar la definició de 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf


 
 
 
 
 

 

contacte estret atenent a les condicions del contacte. Com que la població general no ha rebut 
formació sobre la selecció i l'ús adequats de les mesures de protecció respiratòria, la 
determinació del contacte estret s’ha de valorar segons la possible exposició, 
independentment de si el contacte portava o no aquesta protecció. Actualment, no es 
recomana l’exclusió com a contacte estret de les persones que utilitzen mascaretes no 
homologades. 
 
 
No s’han de fer proves diagnostiques de retorn a la feina  
 
En general, no és necessari realitzar PCR o altres proves per reincorporar-se a l’activitat 
laboral una vegada finalitzat el període d’aïllament, tret d’indicacions específiques de les 
autoritats sanitàries. 
 
 
Altres elements d’interès  
 
Podeu trobar altres elements d’interès a la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de 
prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19 
(https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf) 
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