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Nou! Canvis de la pantalla de declaració i 

reordenació de les alertes per la COVID-19 
 

Atenent a la situació epidemiològica actual, s’ha simplificat la pantalla de declaració i re 

categoritzat les alertes de les proves diagnòstiques de la COVID-19, per tal de minimitzar 

el seu impacte.  

Temps de lectura: 1,8 minuts. 

 
1. Adaptació de la pantalla de declaració de casos COVID 
 

Quan es dona d’alta el diagnòstic de COVID 19, sortirà la pantalla amb els següents canvis: 
 

 

 

A. Informació de contactes i data d’aïllament: 

Es suprimeix la informació relacionada amb els contactes i l’aïllament. 

 

B. Registre del factor de vulnerabilitat relacionat amb ‘embaràs: 

S’afegeix un paràmetre relacionat amb la situació de vulnerabilitat relacionada amb l’embaràs 

a les dones en edat fèrtil. El programa detecta automàticament aquesta dada revisant els 

diagnòstics de actius de la pacient.  
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En cas que el professional detecti alguna incongruència, (per exemple, la casella consta 

marcada i la pacient ja no està embarassada o al contrari, està embarassada i no estava 

registrat com a diagnòstic a l’ECAP), es poden fer canvis manuals marcant o desmarcant la 

casella segons convingui. 

 

C. Obligatorietat de respondre a la pantalla de declaració: 

Si es prem el botó de desar sense fer modificacions de la pantalla, el programa pregunta si es 

vol informar el diagnòstic sense cap informació: 

 

 

 “Si”: permet continuar.  

 “No”: torna a la pantalla anterior per poder informar les dades de la simptomatologia 

i la data d’inici dels primers símptomes. 

Si el professional marca que el pacient té símptomes, llavors és obligatòria la data d’inici. 
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2. Alertes COVID: 

Atenent a la situació epidemiològica actual, s’ha recategoritzat les alertes de les proves  

diagnòstiques de la COVID-19, per tal de simplificar la informació, minimitzar l’impacte 

d’aquestes alertes i ajudar a prioritzar la seva visualització. 

A partir d’ara, els resultats positius de les proves diagnòstiques de SARS-CoV-2,  ja no tindran 

rellevància alta (marca de color vermell a l’alerta).  

Seguidament us detallem la nova categorització: 

1. Resultat de PCR positiva: Es generarà una alerta taronja per part del laboratori 

2. Resultat de test d’antigen ràpid (TAR) positiu: Es generarà una alerta taronja per 

part de l’ECAP 

3. Resultat de serologia positiva: No es generarà cap alerta 

4. Resultats negatius de proves diagnòstiques de SARS-CoV-2 (PCR i TAR): no canvia 

la seva visualització (alerta de color verd) 

 

 


