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Canvi en les alertes de les proves diagnòstiques de la COVID-19 

 
 

 

Els resultats negatius de COVID-19 es marcaran amb color verd. El canvi s’ha fet pel gran nombre 

d’alertes generades pels cribratges massius i tests ràpids. També s’ha corregit el duplicat de 

proves. 

Per saber-ne més:  

1. Canvi del comportament establert de tots els resultats de proves analítiques COVID-

19  

A partir d’ara, es modifiquen els processos de generació d’alertes. D’aquesta manera, si es detecta 

un resultat positiu, l'alerta apareixerà en color vermell; però, si el resultat és clarament negatiu, 

l'alerta serà verda. Els resultats que es modifiquen són els següents: 

 Proves CRIBRATGE COVID19/CONFIRMACIÓ COVID19 per PCR SARS-CoV-2 

 RESULTATS DE TEST ANTIGÈNIC RÀPID 

 RESULTAT DE SEROLOGIES 

 TEST RÀPIDS SEROLÒGICS 

Proves CRIBRATGE COVID19/CONFIRMACIÓ COVID 19 per PCR SARS-CoV-2 i Pooling 

Valors Alerta 

- Positiu 

- Positiu.AQUESTRESULTATMODIF 

- Positiu.Aquestresultatsubst 

- Positiudèbil 

- Positivo 

- ProvaPCRcribatgepositiva.P 

- Screeningpositiu(PCR)pera 

- Screeningpositivo(PCR)para 

 

Vermella 

- Indetectable 

- Mostrarepetidamentnoamplifi 

- Negatiu 

- Negativo 

Verda 
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- Nodetectable / No detectable 

- Noesdetecta / No es detecta 

- Noesdetecta.AQUESTRESULTAT 

 

Tots els altres valors que no siguin els 

anteriors (diferents de positius clars i 

negatius clars) 

 

Vermella 

 

RESULTAT DE TEST ANTIGÈNIC RÀPID  

Test antigènic SARS-CoV-2 ràpid: Positiu  Alerta vermella 

Test antigènic SARS-CoV-2 ràpid: Negatiu  Alerta verda 

Test antigènic SARS-CoV-2 ràpid: No 

vàlid    

 Alerta taronja 

RESULTAT DE SEROLOGIES   

Serologia - SARS-CoV-2: Positiu  Alerta vermella 

Serologia - SARS-CoV-2 : Negatiu  Alerta verda 

Serologia - SARS-CoV-2: Indeterminat  Alerta taronja 

Serologia - SARS-CoV-2: altres  Alerta taronja 

TEST RÀPIDS SEROLÒGICS  

Test ràpid serològic SARS-CoV-2: Positiu  Alerta vermella 

Test ràpid serològic SARS-CoV-2: Negatiu  Alerta verda 

Test ràpid serològic SARS-CoV-2: Invàlid  Alerta taronja 

Test ràpid serològic SARS-CoV-2: altres  Alerta taronja 

 

2. Evitar duplicitat d’alertes 

Actualment, es dupliquen les alertes perquè s’envia una notificació al professional que ha fet la 

petició i també una alerta de publicació a l’HC3 al metge/ssa i infermer/a del pacient. A partir 

d’ara, es mostrarà només una sola alerta. 


