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Preguntes freqüents que afecten als usuaris en el 
marc del programa TAR a les farmàcies

El test és gratuït?
Sí, el test antigènic ràpid (TAR) en el marc d’aquest programa de cribratge és 

gratuït per l’usuari

Els TAR donen el resultat en uns 15 minuts aproximadament. Es pot indicar a 
l’usuari a qui s’està realitzant el test que torni passada aquesta estona a buscar el 
resultat. En aquest cas, es recomana proporcionar un número que s'associï a la 

mostra, per tal d'identificar-la quan torni a recollir el resultat.

No. Si presenta almenys un d’aquests símptomes: febre, tos, sensació de manca 
d’aire o bé altres símptomes com rinitis, dolor articular, onicofàgia (dolor a 
l’empassar), anòsmia (pèrdua d’olfacte), agèusia (pèrdua del gust), dolors 

musculars, diarrees, dolor toràcic, exantema o cefalea hauràs d’indicar a l’usuari 
que es posi en contacte amb el seu CAP o bé amb el 061.

A qui va adreçat el TAR 
en el marc d’aquest 

programa?

El cribratge s’adreça a persones asimptomàtiques i que no siguin contactes 
estrets, que compleixin tots els criteris següents: 

1. Que pertanyin al col·lectiu de persones que treballen o participen en activitats 
del lleure educatiu d’estiu (casals*, colònies, campaments, rutes, etc.)

2. Que es trobin en les franges d’edat de 10 a 40 anys ( de 10 a 15 acompanyats 
per un adult)

3. Que vulguin fer-se la prova de manera voluntària

* En el cas d’activitats sense pernocta es recomana la realització del TAR cada 3 dies

Com s’identifiquen a la 
farmàcia les persones 

susceptibles de la 
realització d’un TAR en 
el marc del programa?

El col·lectiu pertanyent a l’àmbit del lleure educatiu té dues opcions perquè se’ls 
pugui realitzar el TAR:

1. Mostrar al farmacèutic/a la convocatòria enviada per la Direcció General de 
Joventut a través de l’entitat o empresa organitzadora de l’activitat

2. Mostrar el document de la declaració responsable d’autoresponsabilitat 
degudament complimentat adjunt a la convocatòria

L’usuari pot accedir 
sense necessitat de cita 

prèvia?

La situació dependrà de cada farmàcia. Es podrà accedir sense necessitat de cita 
prèvia a les farmàcies que puguin compaginar simultàniament la seva activitat 

habitual i la realització del TAR o bé amb cita prèvia a les farmàcies que necessitin 
organitzar una agenda específica per motius organitzatius. 

No. En cas de ser contacte estret d’una altra persona positiva de Covid-19 se li 
indicarà a la persona de realitzar el període de quarantena.

Quan es tarda a saber el 
resultat?

Es pot realitzar el test a 
un usuari que tingui  

simptomatologia 
compatible amb la 

COVID-19?

Es pot realitzar el test a 
un usuari que sigui 
contacte estret d’un 

positiu?
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Què cal fer si el TAR 
dona positiu a un 

usuari?

1. Hauràs de confirmar que el seu telèfon o el de la persona responsable
sigui coincident amb el telèfon de la plataforma TARCAT i donar-li les indicacions
per realitzar l’aïllament. En el cas que el telèfon no sigui correcte se li indicarà a
l’usuari actualitzar el telèfon a través de LMS o comunicar-ho al seu CAP de
referència.
2. La persona amb resultat positiu rebrà un SMS per poder fer el registre de
contactes estrets, consultar la informació relativa a l’aïllament i tramitar la seva
baixa laboral, si s’escau.

Què cal fer si el TAR 
dona negatiu a un 

usuari?

Si el test li dona negatiu, s’ha de recomanar seguir prenent les mesures de
protecció contra la infecció per SARS-CoV-2 com són distància, mascareta i
higiene de mans.

Quan tindrà disponible 
l’usuari el resultats del 

test?

Els resultats que registris a la plataforma TARCAT arriben automàticament a
l’aplicatiu TAGA de vigilància epidemiològica del Departament de Salut. Per tant,
els resultats del test realitzat a la farmàcia estaran disponibles l’endemà a La
Meva Salut de cada ciutadà.

Qui és el responsable de 
les dades de l’usuari que 
es registrin al TARCAT?

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és el
Departament de Salut i el farmacèutic titular de la farmàcia té la condició
d’encarregat del tractament de les dades i ha de garantir que tractarà la
informació per comte del responsable (DS) seguint en tot moment les seves
instruccions

Com ha de fer 
l’usuari l’autopresa 

de la mostra?

Com a farmacèutic supervisor, hauràs d’indicar al ciutadà els següents passos a
seguir:
1. Rentar-se les mans amb gel o solució hidroalcohòlica
2. Introduir l’escovilló uns 2 cm per la primera fossa (més o menys fins que es noti
un topall). Girar el hisop dintre del nas fregant-lo contra les parets durant uns 5
segons.

3. Retirar suaument l’escovilló del nas
4. Utilitzar el mateix escovilló i repetir la mateixa operació a l’altra fossa.
5. Introduir l’escovilló al tub:

6. Apujar-se la mascareta i entregar la mostra al farmacèutic
7. Rentar-se les mans amb gel o solució hidroalcohòlica.

Com ha d’accedir la 
persona que vol fer-se el 

TAR a la farmàcia?

Ha d’accedir amb la mascareta correctament col·locada i rentar-se les mans amb 
solució hidroalcohòlica.
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