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Les PCR aportades per la ciutadania poden generar
el certificat COVID digital de recuperació
Ja es poden registrar a la intel·ligència activa (IA) els resultats de proves PCR que entregui
la ciutadania i es prendran en consideració per a l’emissió del certificat COVID digital
(CCD).
Temps de lectura: 1 minut.
L’ECAP ja permet registrar els resultats de proves PCR de la COVID-19 que aporti la ciutadania
de laboratoris que no publiquen a HC3. Aquests es poden introduir a la intel·ligència activa
(IA) i, a partir d’ara, es prendran en consideració quan s’emeti el certificat de recuperació de
la COVID.
Per fer possible el registre d’aquestes proves, s’ha afegit a la IA la variable (VXA600E) COVID19
PCR Resultat. Aquesta substitueix l’antiga variable COVID19 PCR.

La nova variable (VXA600E) COVID19 PCR Resultat permet introduir els resultats aportats per
la ciutadania de proves PCR que compleixin un d’aquests dos criteris:



Resultats de proves fetes a Catalunya no publicats a HC3 (laboratoris privats)
Resultats de proves fetes a qualsevol altra comunitat autònoma amb un màxim
de 6 mesos d’antelació
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Aquests proves quedaran registrades com a:



Negativa externa (aportada pel ciutadà)
Positiva externa (aportada pel ciutadà)

Els resultats s’enviaran a HC3 per a la seva publicació i per a que es pugui generar el CCD de
recuperació en cas de resultat positiu.
És important recordar que, els resultats aportats per la ciutadania, cal escanejar-los i pujarlos a Documents d’usuari com a document oficial entregat pel ciutadà.
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