
 

 

PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES 
DIAGNÒSTIQUES 

 

1. Necessitat del protocol d'actuació 

En l'escenari actual, la intervenció dels servicis de prevenció davant de l'exposició al 
SARS-COV-2, en l'àmbit de les diferents activitats continua sent crucial que adapten la 
seua activitat amb recomanacions actualitzades i de compliment de les mesures de 
prevenció: mesures de caràcter organitzatiu, de protecció personal, de personal 
treballador especialment sensible, estudi i maneig de contactes ocorreguts en 
l'empresa i de col·laboració en la gestió de la incapacitat temporal.  

En aquest sentit des del Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals s'han 
anat donant, mitjançant les instruccions pertinents, les pautes necessàries per a la 
prevenció de la Covid-19 i detallant la manera d'actuar per part de tot el personal 
municipal.  

La Resolució de 16 d'abril de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, per la qual es dona compliment a l'Orde SND/344/2020, de 13 d'abril, del 
Ministeri de Sanitat, per la qual s'establixen mesures excepcionals per al reforç del 
sistema nacional de salut i la contenció de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 
establix en el seu article segon “La realització de proves diagnòstiques de detecció de 
Covid-19 pels centres, servicis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat 
privada situats en la Comunitat Valenciana queda subjecta a prescripció per un 
facultatiu o facultativa, d'acord amb les directrius, instruccions i criteris que establisca 
l'autoritat sanitària competent”. 

En data 20 d'abril la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va donar trasllat 
del document Protocol de realització de tests diagnòstics. Així mateix, ha remés una 
Instrucció, dirigida als servicis de prevenció de riscos laborals davant de l'exposició al 
SARS-COV-2.  

En l’esmentada instrucció s'indica que els servicis de prevenció de riscos laborals que 
realitzen activitats sanitàries en la Comunitat Valenciana han de limitar la utilització 
dels tests ràpids diagnòstics de detecció d'anticossos als àmbits d'actuació descrits, 
establits pel Ministeri de Sanitat, i incidix en el fet que “Els servicis de prevenció no han 
de realitzar accions oportunistes, suposadament preventives, al marge de les 
organitzades per l'autoritat sanitària”.  



La realització de tests de detecció de Covid-19 per part de l'Ajuntament, a través d'un 
laboratori degudament acreditat, es fa seguint les instruccions que a cada moment 
dicta l'autoritat sanitària.  

2. Sol·licitud de proves diagnòstiques 

 Els tests o proves pertinents se sol·licitarien, exclusivament sota criteri facultatiu, als 
empleats i empleades públiques municipals dels col·lectius següents:  

-Personal simptomàtic que faça el seu treball de manera presencial, quan hi haja 
simptomatologia clara i se sospite que el contagi haja sigut laboral i no siga atés pel 
servici públic de salut. 

 -Personal que es trobe en quarantena o en IT, a l'espera de realització de test i se 
sospite que el contagi ha sigut laboral. 

Si la persona treballadora presenta símptomes compatibles amb una infecció 
respiratòria aguda, es retirarà de la seua activitat laboral, romandrà aïllada en el seu 
domicili i es donarà avís al Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals i al 
Centre de Salut que li corresponga o al telèfon de la Conselleria de Sanitat 900 300 
555 o 112.  

-Si el resultat de la prova és negatiu podrà reincorporar-se a l'activitat laboral, amb 
l’adopció de les normes higièniques recomanades per l'autoritat sanitària i la 
corporació.  

-Si el resultat de la prova és positiu, es procedirà a remetre al personal al servici públic 
de salut. 

3. Actuació en cas de reiterar símptomes després d'un test negatiu 

 Al personal que se li realitze el test amb resultat negatiu, si torna a sol·licitar-lo en un 
temps raonable, al·legant de nou símptomes, a criteri del facultatiu o facultativa, se li 
derivarà al servici públic de salut per a estudiar-lo.  

4. Comunicació a les autoritats sanitàries 

En el compliment d’este protocol s'anirà remetent la informació pertinent, de 
conformitat amb el que es disposa en la Resolució de 16 d'abril de 2020, de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o en les normes que es vagen dictant.  

5.Tipus de tests 

 Entre els mitjans actuals que disposem per a la detecció del SARS-CoV-2, 
independentment de la pròpia simptomatologia, a vegades confusa per les seues 
similituds amb altres malalties, hi ha diferents tècniques de detecció, entre les quals 
destaquen les encaminades a detectar virus i les que detecten la reacció del nostre 
organisme davant la invasió d'este.  

- PCR: Reacció en cadena de la polimerasa. Detecten material genètic de virus (ARN). 
És la tècnica diagnòstica de referència. Es pren la mostra d'exsudat nasofaringi. 



Tècnica complexa, que cal realitzar en un laboratori de microbiologia i que el resultat 
de la qual tarda unes hores. Característiques: 

- Alta especificitat, ja que pot diferenciar entre dos microorganismes diferents.  

- Alta sensibilitat, ja que detecta la infecció encara que la càrrega viral siga molt baixa, 
per la qual cosa és el més fiable. Els pocs falsos negatius se solen produir per presa 
inadequada de mostra o transport de mostra defectuós.  

- Precoç, es detecta en les primeres fases de la malaltia.  

 

- TEST RÀPIDS:  

- Test d'antígens. Les proves d'antígens servixen per a detectar una infecció activa, ja 
que identifiquen la presència de proteïnes del virus. Un resultat positiu significa que el 
virus és present i probablement existix una infecció en curs. S'ha de realitzar durant els 
primers dies des de la infecció, quan la càrrega viral està al punt més àlgid. Els tests 
ràpids d'antígens són molt interessants per a diagnòstic ràpid de pacients 
simptomàtics, però la negativitat dels quals no exclou malaltia i requerix confirmació 
PCR.  

- Test d'anticossos contra el virus (IgG i IgM). Les proves serològiques o d'anticossos 
detecten diferents tipus d'anticossos específics davant del virus. No detecten la 
presència del virus, sinó la resposta immunològica de l'individu. L'Estratègia del 
Ministeri de Sanitat, de 22 de desembre de 2021, indica que no es consideraran per al 
diagnòstic d'infecció activa els resultats de cap tipus de proves serològiques. La 
presència d'anticossos no exclou la possibilitat de continuar sent transmissor. 

En este moment el que es requerix a l'Ajuntament de València és conéixer l'estat de 
malaltia o no del personal, per la qual cosa es realitzarà preferentment la prova PCR o 
test d'Antígens.  

6. Normativa aplicable 

-Guia per a la utilització de tests ràpids d'anticossos per a COVID-19, del Ministeri 
de Sanitat. Actualitzada amb data de 7 d'abril de 2020.  

- Actuació dels servicis de prevenció de riscos laborals davant de l'exposició al 
SARS-COV-2. Instruccions sobre la utilització dels tests ràpids diagnòstics de detecció 
d'anticossos en l'àmbit de les empreses de la Comunitat Valenciana, de la la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de la Direcció General de Slut 
Pública, publicada el 14 d'abril de 2020.  

-Guia de diagnòstic COVID-19 a pacients amb símptomes, del Ministeri de Sanitat, 
de data 5 d'abril 2020 –Decret 32/2020, de 13 de març de 2020, del Consell, pel qual 
es disposen mesures extraordinàries de gestió sanitària en salvaguarda de la salut 
pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV (Covid-19).  

- Resolució 13 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública, per la qual s'acorden mesures especials en relació amb l'activitat de 



determinats centres d'atenció diürna de serveis socials, independentment de la seua 
titularitat i tipologia de gestió, per a limitar la propagació i contagi per la COVID-19  

- Procediment d'actuació per als servicis de prevenció de riscos laborals davant 
de l'exposició al SARS-CoV-2, del Ministeri de Sanitat, de data 30 de març de 2020.  

- Informació i recomanacions de proves diagnòstiques dirigides a les empreses, 
de data 7 de maig de 2020, de la Subdirecció General de Promoció de la Salut i 
Prevenció, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

- Procediment d'actuació per als servicis de prevenció de riscos laborals davant 
de l’exposició al SARS-COV-2 (Ministeri de Sanitat. 18 de novembre de 2021). 

 - Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la Covid-19. (Comissió de 
Salut Pública del Consell Interterritorial. Ministeri de Sanitat. (Actualitzat a 22 de 
desembre de 2021). 

- Adaptació de l'estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la Covid-19 
en període d'alta transmissió comunitària (Comissió de Salut Pública del Consell 
Interterritorial. Ministeri de Sanitat 30.12.2021). 


