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Ja es pot afegir l’hora de presa del test ràpid de la
COVID-19 al formulari d’entrada de les dades
S’han incorporat un seguit de canvis en el formulari d’introducció de les dades dels tests
antigènics del SARS-CoV-1 per tal d’adaptar-los als requisits del Certificat Verd Digital
(CVD).
Temps de lectura: 1 minut.
El Certificat Verd Digital (CVD) de la Unió Europea, requereix que tots els tests antigènics que
es registren a l’apartat Disposar d’una prova negativa compleixin amb un seguit de criteris: cal
introduir la data i l’hora de presa de la mostra, l’hora del resultat i també la marca del test.
És important tenir en compte que la UE només accepta determinades marques de tests
antigènics:

Per tal de complir amb tots els requisits del CVD, s’han incorporat nous apartats al formulari
d’introducció de les dades:


Data i hora de presa de la mostra. Es carrega automàticament la data del sistema,
però es pot editar.



Hora del resultat. Es carrega per defecte l’hora del sistema, però es pot editar.



En cas que se seleccioni que s’està entrant un test antigènic, és obligatori informar la
marca d’aquest.
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Com que el sistema no permet avançar si es deixa un camp en blanc, es recomana entrar al
formulari en el moment d’enregistrar els resultats. D’aquesta forma, el camp Hora del
resultat es carregarà per si sol i només s’haurà d’omplir el camp Hora de presa de la mostra.
Per facilitar aquest procés als professionals, s’ha elaborat una plantilla on es pot registrar,
manualment, l’hora de la presa de la mostra.

El document està disponible en aquest enllaç i també s’ha incorporat al material de suport de
les variables corresponents de la IA.
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