
APLICACIÓ TEST RÀPIDS D’ANTÍGENS EN ACTES DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA

TIPUS DE TESTS

Podem dividirlos genèricament en dos tipus

1. Detecten el virus (mostres nasofaringeas)

a. Moleculars: RNA. (PCR) la més fiable i el test d’elecció per el diagnòstic

de la COVID-19. S’ha de fer l'anàlisi en un laboratori i se’n poden saber

els resultats entre vint-i-quatre i quaranta-vuit hores.

b. Test ràpid d'Antigen. En medicina assistencial es el test recomanat per

diagnosticar la COVID-19 en pacients simptomàtics, ja que com a

mètode de screening dona falsos negatius (si són simptomàtics s’ha

de confirmar amb una PCR). La detecció del virus depèn de la càrrega

viral, per això aquesta serà baixa en els falsos negatius i per tant de

baixa contagiositat, això els fa molt útils per aconseguir àrees “COVID

free”. El resultat es tenen en 15 minuts.

D’antígens tambe son els test d’autodetecció ja siguin mostres nasals o de

saliva.

2. Detecció d’anticossos (mostres sanguínies)

a. Serològiques, es necessita extreure una mostra de sang per enviar-la al

laboratori.

b. Test ràpid d’anticossos, amb una gota de sang hi ha prou.

Aquest no detecten la presència del virus, si no la resposta immunològica, per

tant sabrem si s’ha passat la malaltia i en quina fase es troba.



METODOLOGIA

Els tests ràpids d’antigen són una eina essencial per aconseguir zones segures en
activitats de “risc” com esdeveniments de pública concurrència.
• Fer la prova abans de l’entrada. Citar a la gent que vulgui entrar unes x hores

abans els fas la prova ràpida, pots incloure el cost al preu de l’entrada, els dónes
el resultat immediat i els permets l’entrada, si surt negativa.

La logística per aplicar aquest mètode comporta personal per a la realització dels
tests (es poden fer 50 pax/hora), espai on realitzar-los i el lloc d’espera del resultats
(pot ser la mateixa cua d’entrada).
Inconvenients a tenir en compte:
→ Temps d’antelació a l’activitat i les cues que es poden generar. (valorar

esglaonament segons localitat).
→ Resposta per als possibles + (cost de la prova, cost de l’entrada)

• Cada vegada més se està generalitzant la comercialització de tests ràpids
d’antigen i la disponibilitat amb molts centres (s’està parlant de farmàcies), per
tant possiblement el més pràctic seria demanar una certificat d'absència del virus
a l’entrada. O sigui, l’obligatorietat de tenir un test negatiu per poder accedir al
recinte.
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