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*Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social 

Programa de Cribratge periòdic Covid-19 a professionals dels Centres 
residencials de Gent gran de Barcelona. PLA FUNCIONAL. 1a RONDA. 

 
Requeriment: acceptació explícita o implícita de participació de cada Mutua 
1r ronda de cribratge: temptativament, 14 a 18 de desembre de 2020 
Univers: tots els professionals de Residències de Gent gran que figuren el GIR1 com s’indica en 
el plantejament 
Prova que es passa: TAR, frotis nasofaringi 

Seqüència: 1r, residències amb  50 persones residents; 2n, entre 50 i 100 i, 3r, de més de 100. 

 
Aclariment previ 
En blau: fa referència a la primera ronda TAR en la data citada amunt 
En gris: correspon a la segona ronda PCR, sense data 

 
Justificació 
La nova estratègia del Departament de Salut2 per frenar els casos de Covid-19 a Catalunya passa 
per intensificar els cribratges poblacionals combinant eines diagnòstiques com la PCR i els testos 
d’antígens per automostra. 
Te tres eixos d’actuació: 

• Cribratges comunitaris. 
• Cribratges a col·lectius vulnerables. 
• Cribratges a col·lectius específics vulnerables (persones residents i professionals de 

residències, entre d’altres) 
 
Plantejament 

L’entrada de la Covid-19 a les Residències té, fonamentalment, cinc vies: 

1. Les visites de familiars, controlable amb el seguiment supervisat de les mesures de 
prevenció individuals i amb la detecció sistemàtica de símptomes i exposició previ a 
l’entrada 

2. Les sortides de persones residents, controlable amb el seguiment de les mesures de 
protecció individuals i col·lectius i amb la detecció sistemàtica de símptomes i exposició 
prèvia al retorn / reingrés 

3. Els nous ingressos, controlable amb el seguiment supervisat de les mesures de prevenció 
individuals, amb la detecció sistemàtica de símptomes i exposició previ a l’entrada i amb 
l’ús de proves diagnòstiques 

4. El moviment, inherent a la jornada laboral, dels professionals que despleguen la seva 
activitat laboral assistencial entorn de la persona resident amb la que mantenen 
contacte directe habitual o esporàdic: contractats o autònoms dels centres residencials  

 
Abast 

 
1 Plataforma del Departament de Treball. Afers socials i famílies 
2 https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Mes-cribratges-poblacionals-per-frenar-els-casos-de-COVID-19 
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El Programa desplega estratègicament el tercer eix de l’estratègia del Departament de Salut a la 

ciutat i el quart supòsit del plantejament; pel que fa a casos asimptomàtics, ja que incorporen el 

risc de transmissió de la malaltia a les Residències de Gent gran que figurin en el GIR (des d’ara 

RGGIR): a les persones residents i a altres treballadors/es del mateix centre. 

En concret s’adreça a professionals de les RGGIR que figurin en el GIR; a aquells propis que 

mantenen contacte directe habitual o esporàdic amb les persones residents. 

En les RGGIR de menys de 50 places, pot incloure professionals aliens que compleixin el criteri 

de contacte (sempre que així ho acordin Mutua i RGGIR). 

Igualment, pot ampliar-se a professionals de Centres de dia integrats en el recinte d’una RGGIR. 

 

S’exclouen les persones voluntàries llevat de que acordin el contrari la Mutua i la Residència 

sempre dins dels paràmetres del plantejament. 

Temptativament un professional que hagi superat la malaltia en els darrers tres mesos amb IgG+ 

pot ser exclòs; a criteri de l’Equip sanitari de la RGGIR.  

S’exclouen altres unitats de convivència estable: residències de salut mental o de discapacitats, 

centres d’acollida, centres de dia autònoms, CRAE, pisos socials... 

 

La participació de les Mútues es voluntària; la de les RGGIR aconsellada i la dels treballadors 

voluntària. Les RGGIR podem negar-se a participar; en aquest cas, la Mutua ho comunica a 

l’Oficina de Residències. 

Els Centres en brot actiu certificat per l’Oficina de Residències resten exclosos del Programa. 

 

Les activitats del Programa es situen en l’àmbit de la Salut laboral i son competència, per tant,  

de les MCCSS i dels Serveis de Vigilància de la Salut / Prevenció de Riscos laborals sent fruit d’un 

encàrrec i de la col·laboració del Sistema sanitari públic amb les MCCSS amb el suport dels 

corresponents Equips sanitaris de la Residència i de l’Oficina de Residències de Barcelona.  

 

Les activitats que es descriuen s’afegeixen a les habituals preventives o reactives de /Salut a les 

RGGIR en cas de brot / rebrot i a les que es duen a terme sobre els professionals que hi comencen 

a treballar o que s’hi reincorporen després d’un període de vacances o d’una baixa. 
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El marc normatiu que empara l’encàrrec és:  

• Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i 
administrativa, que estableix al seu article 1 mesures de continuïtat respecte a la posada al 
servei del sistema públic de salut dels recursos de centres i establiments sanitaris privats i 
de mútues d’accidents de treball per tal de facilitar una aproximació a la gestió sanitària de 
la pandèmia en termes de flexibilitat.  

• Procediment de Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial, Pla 
sectorial versió 5, on es fa constar que donada l’actual situació de transmissió comunitària, 
des de Salut Pública, i tenint en compte la experiència en la gestió de brots comunitaris 
anteriors, es considera necessària la realització de test PCR periòdics als professionals 
d’aquest àmbit com a mesura per minimitzar el risc de contagi en els casos en els que es 
considera que el risc d’entrada del virus a la residència és més elevat. 

• Resolució del Servei català de la Salut 27/10/2020 de posada temporal al servei del Sistema 
públic de salut de Catalunya de part de la capacitat assistencial de les Mútues d’accidents 
de treball de Catalunya. 

• Resolució del Servei català de la Salut 04/11/2020 per la qual s’estableix la integració 
funcional i temporal al Sistema públic de salut de Catalunya de les mútues d’accidents de 
treball i els centres i establiments sanitaris privats de Catalunya que no en formessin part 
amb anterioritat, en el marc de l’estratègia de resposta a la pandèmia del SARS-Cov-2. 

 

Objectiu del Programa 

La reducció o el tall de la cadena de transmissió Covid-19 en les RGGIR mitjançant un programa 

de cribratge periòdic adreçat als/les professionals asimptomàtics amb contacte laboral directe, 

habitual o esporàdic, (amb contracte o en règim autònom) amb persones residents en els termes 

indicats en el plantejament. 

 

L’únic requeriment per participar-hi és la disponibilitat en el moment i en el lloc de la prova de 

la targeta sanitària individual (TSI) per part del treballador a cribrar. 

 

Paràmetres 

El Programa afecta a 9.721 professionals repartits en 323 RGGIR (font de les dades: plataforma 

GIR del DTASiF [dades inestables]).  

Desprès de revisar les dades (novembre de 2020), 9.339 treballadors en 285 Residències. 

Partim del supòsit d’un 3,7 % de positius sobre el total de proves diagnòstiques efectuades. 

 

En un altre moment s’inclouran els professionals del Servei d’atenció domiciliaria (SAD) de 

l’Ajuntament de Barcelona: 4.000 treballadors aproximadament. 
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Implica a 13 MCCSS: MC-Mutual, Activa Mútua, Mutua Universal, MAZ, Umivale, Mutua 

Intercomarcal, FREMAP, ASEPEYO, Fraternitat-MUPRESPA, Egarsat, Unión de Mútuas. 

Ibermutua, Mutua Montañesa.  

 

    
 

     

   
  

 

Cada Mutua se’n fa càrrec d’aquelles RGGIR amb les mantingui vincle contractual. 

 

Les Mútues garanteixen tant la planificació com la realització efectiva, la gestió, supervisió i la 

validació del procés, l’aixecament del contactes estrets personals i professionals i el registre de 

dades resultant fent a discreció les visites oportunes que considerin 

Amb caràcter general ho fan en col·laboració amb el corresponent Equip sanitari de la Residència 

en la forma que acordin. 

La Direcció de la RGGIR es la responsable de l’execució correcta del Programa en el seu centre. 

Subsidiàriament, la Mutua. I proporciona connexió a Internet o xarxa wifi. 

 

La Mutua hi aporta els recursos professionals necessaris per desplegar l’encàrrec rebut.  

La RGGIR proporciona l’equip de protecció individual necessari per la presa de mostra: 

mascareta FFP2, bata resistent als líquids, guants d’un sol ús, ulleres antiesquitxades3. 

Convenim en parlar d’equip mutual pel composat, com a mínim, per 1 infermer/a i 1 Gestor 

Covid de Mutua a l’hora usuaris donats d’alta a la plataforma RSAAnnex 1.  

El cribratge comença un cop l’equip mutual disposa de l’autorització per poder registrar la 

informació derivada a RSA. 

 

Procediment 

Els tests diagnòstics triats pel cribratge son: 

• en la primera ronda TAR (test ràpid Covid-Antigen), presa de mostra nasofaringia  

 
3 https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-
professionals-coronavirus-presa-transport-mostres-A4.pdf 
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• autorecollida o automostra de mostra nasal per PCR  

Els tests els proporciona el Departament de Salut. 

La mostra s’ha d’extreure, preferiblement abans d’iniciar la jornada laboral i amb seguiment 

estricte de les mesures d’higiene i protecció seguint les indicacions del Pla sectorial en l’àmbit 

residencial v5.0. Canal Salut, (16 d’octubre de 2020)4.  

 

La cadència del cribratge es setmanal i s’efectua a tot el personal indicat en el plantejament amb 

el següent ritme: TAR – PCR – TAR – PCR...  

 

Treballs preparatoris 
La Mutua 

1. La  Mutua forma els seus professionals: EPIs, mostra, contacte estret, registre RSAAnnex 1 
i registre Sharepoint/OneDrive 

2. Identifica la infermera/es, gestors Covid de Mutua i els usuaris RSA 
a. Ho lliura a l’Oficina de Residències BCN per la seva tramitació a SIS-Salut. 

3. Contacta i demana a la RGGIR les dades dels professionals a cribar (incloent CIP/TSI) 
a. La RGGIR ho lliura a la Mutua  
b. La RGGIR pot declinar participar-hi 

4. Contrasta les dades, si cal, amb la Gerencia de Informática de la Seguridad Social i les 
lliura (format .xls), protegides per contrasenya a 
 

 

Administratiu eCAP CSB, GFH 770383 Operador logístic 

Preparació de 
peticions i etiquetes  
 

1. Qui demana, Logaritme, en 
la primera ronda de cribratge 
10.000 TAR (hisop, medi de 
transport...). 

2. Disponibilitat dels TAR pel 
CSB 

3. En les següents rondes, cada 
15 dies 10000 TAR i 10000 
PCR. 

4. Avisa l’operador logístic per 
que les reculli. 

1. Recull els tests a Logaritme; i 
els custodia  

2. Els lliura a les Mútues en 
proporció a la demanda feta 

3. En les següents rondes, serà 
setmanal.  

 
5. La Mutua planifica (ABS i codi postal, d’acord amb la RGGIR, la ronda de cribratge  
6. L’operador logístic  

a. En el seu moment, recull a Logaritme, divendres, els tests aparaulats i els lliura 
al magatzem CSB 

b. En el seu moment recull els tests diagnòstics del magatzem CSB i els serveix a 
les RGG que correspongui 

 
4 https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/intensificacio-mesures-pla-
sectorial-ambit-residencial-marc-augment-casos-actual.pdf 
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IMPORTANT La Mutua informa les seves RGGIR i els corresponents Equips d’Atenció primària 
de la planificació per si calgués alguna acció posterior. 
 
L’operador logístic es desplaça a la RGG (+ tests diagnòstics, peticions i etiquetes i medis de 
transport). 
 

Circuit 

1a part,  

L’Equip sanitari de la Residència i, subsidiàriament, la Direcció de la Residència se’n fa càrrec de 
la  

a. distribució i preparació dels espais, la disponibilitat d’EPIs en zona neta, bruta i zones 
d’espera i de gestió, accés a Internet / wifi... 

b. convocatòria del cribratge en un únic torn que inclou els professionals dels torns de dia 
i de nit i les setmanes llargues i les setmanes curtes 

c. acollida i filiació, comprovació de TSI i CIP 
d. control de símptomes en el moment del cribratge 

La presència de símptomes en el moment del cribratge significa l’exclusió immediata de l’afectat 
i la seva remissió al circuit ordinari de brots Covid-19 en Residències 

e. gestió dels aspectes crítics del Programa: inassistència, negativa al cribratge 
 
2a part, episodi de cribratge5 
L’equip mutual (infermera) amb mitjans de la Mutua 

a. es desplaça a la RGGIR per dur a terme la presa de mostres TAR  
b. supervisa l’autorecollida de mostra PCR duta a terme pel professional a testar  

Si no es possible la recol·lecció la farà l’Equip sanitari de la Residència o l’equip 
mutual 

Les mostres PCR seran recollides, etiquetades i emmagatzemades seguint les indicacions del 
laboratori (Vall d’Hebron) i de l’operador logístic i gestionades per aquest mateix; a càrrec de la 
infermeria de la Mutua o de l’Equip sanitari de la Residència segons el cas. 

c. du a terme la presa de la mostra 
Si així ho acorden la presa pot dur-la a terme els sanitaris de la Residència qui comuniquen el 
resultat a la Mutua per introduir-lo al portal RSA. El procés pot ser asincrònic. 
 
A continuació  
 
 
 
 
 
 

TAR, 1a ronda PCR 

 
5 Cribratge efectuat de manera completa en un dia/sessió en una Residència 
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1. El treballador espera el resultat 15 minuts 
en la zona d’espera 

2. El TAR el llegeix la infermeria de la Mutua o 
de l’Equip sanitari de la Residència segons 
el cas. 

3. Si el resultat es negatiu, l’Equip sanitari de 
la Residència informa el professional i 
aquest retrona a la seva activitat habitual.  

1. L’Equip sanitari de la Residència recorda 
al treballador les mesures de protecció; 
el treballador marxa 

2. L’equip sanitari de la Residència 
recupera els resultats i segueix el procés 
conjuntament amb l’Equip d’Atenció 
primària del territori i l’Oficina de 
Residències de Barcelona 

ALERTA. Si el resultat es positiu 
simultàniament i d’immediat 
a. el Gestor Covid de la Mutua aixeca els 

contactes estrets professionals (informa al 
SPRL) i personals (informa a Atenció 
primària) i indica l’afectat que marxi i  

b. l’Equip sanitari de la Residència inicia el 

procés ordinari de gestió de brots  

a. ALERTA. Si es positiu L’equip sanitari de 
la Residència aïlla l’afectat i aixeca els 
contactes professionals i personals 

b. L’equip sanitari de la Residència inicia la 
gestió de les conseqüencies 

Informar a l’Equip d’Atenció primària de la RGGIR (per si son necessàries PCR als residents, 
per fer-se’n càrrec de la IT dels afectats), a Salut pública (mdo@aspb.cat) i a la Oficina de 
Residències (Cribratgecovid19_rrhh_res_bcn@catsalut.cat); correu específic del programa de 
cribratge. 

Si durant un episodi de cribratge es dona un TAR positiu, no s'anul·len les proves següents. S’aïlla 
l’afectat, s’extremen les mesures de prevenció i es continua. 
 
3a part 

Finalitzat el procés de presa de mostres la infermeria de la Mutua 

1. Valida el procés 
a. Si es rebutgen mostres es comunica a l’equip sanitari de la Residència 
2. Registra la informació  

a. individual a la plataforma RSAAnnex 1 des d’on es carrega a eCAP i a HC3 (a disposició 
de l’EAP del professional) 

1. d’immediat si es tracta d’un cas positiu 
2. en diferit (el mateixa dia) si es negatiu 

b. de l’episodi de cribratge, a través d’un formulari específic, al Sharepoint/OneDrive 
del ProgramaAnnex 2 

c. De les negatives RGGIR a l’Oficina de Residència 
3. Dona per tancat l’episodi de Cribratge 

Treballs finals. La 
1. gestió de residus  
2. neteja d’espais 
3. cerca de professionals.... 

son a càrrec de l’Equip directiu de la Residència (Equip sanitari o responsable higiènic sanitari). 

 

  

mailto:mdo@aspb.cat
mailto:Cribratgecovid19_rrhh_res_bcn@catsalut.cat
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Registre d’informació per gestió i avaluació 

Les dades a recollir son les agregades que produeix un episodi de cribratge; en cap cas son dades 

individuals. 

El nucli del registre és identificar persones convocades, persones cribrades, persones no 

cribrades, resultats i contactes estrets. 

 

El recull de la informació es du a terme en un fitxer individualitzat per cada Mútua i per tot el 

Programa on, per cada episodi de cribratge, cada equip mutual complimenta una FILERA. 

Cada Mutua únicament te accés a les seves dades. 

El lliurament de les dades per part de la Mútua serà setmanal (recollint de dilluns a divendres) i 

es dipositarà al SharePoin/OneDriveAnnex 2 del Programa. 

 

L’Oficina de Residències de Barcelona processa la informació, elabora el procés i el lliura els 

resultats als participants. 

 

Descripció del camps a informar 

• Mutua, codi: indexador, camp estable  

• Mutua, nom: camp vinculat al Mutua codi que s'omple automàticament 

• Supervisor: nom i cognom del supervisor de la prova, text lliure 

• Gestor: nom i cognom del gestor Covid de la Mutua, text lliure 

• Codi Residència (RESES): camp selector desplegable on es registren els codis de 
residència que corresponen a cada Mútua 

• Nom Residència: camp que s'omple automàticament al indicar un codi de residència 
 

• Data Cribratge: camp data del dia en que es realitza la prova 

• Tipus de prova: camp desplegable amb dos opcions: TAR, PCR, prova que s'ha realitzat 
aquell dia 

• Nombre de professionals: nombre dels que formen part del cribratge (veure 
Plantejament) segons la informació disponible a la plataforma GIR, teòrics. Aquest camp 
es carrega automàticament un cop triat el camp codi residència 

• Nombre de professionals als que se'ls ha fet el cribratge: nombre de professionals dels 
que es recullen dades. Aquest camp està bloquejat i s'omple automàticament amb la 
informació introduïda. 

• Nombre de professionals que s'han cribrat: nombre de professionals als que s'ha fet la 
prova aquell dia 

• Motius pels quals no es pot fer el cribratge total planificat 
o No CIP / TSI: nombre de professionals que no s'han realitzat la prova per no 

disposar de TSI 
o Negació justificada: IgG+ 
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o Absència justificada: nombre de professionals que no s'han realitzat la prova per 
absència justificada: vacances, baixa laboral... 

o No accepta: nombre de professionals que no s'han realitzat la prova per que no 
accepten fer-se-la 

o Símptomes en el moment: nombre de professionals que no s'han realitzat la 
prova per que presenten simptomatologia compatible amb Covid-19 en el 
moment de la presa de l’automostra 

• Data resultats: data en la que es disposa del resultat de la prova realitzada 

• Nombre de positius: nombre de professionals que han resultat positius en aquella data 
de cribratge i prova 

Els dos darrers, en cas de PCR, s’informen en diferit. 
 

• Professionals contacte estret aixecats: nombre de professionals que son contacte estret 
dels professionals positius. 

 

En la taula següent es descriu el formulari de recollida. 

INDEXADOR

Data en que 

s'informa
Mútua

Nom de 

la Mútua
Supervisor Gestor

Codi 

Residència

Nom 

Residència 

RESES

Data 

cribratge

Tipus de 

prova

teòrics: que 

consten al 

GIR

Que s'han de 

cribrat

Que s'han 

cribrat

No CIP / 

TSI

Absència 

justificada

No 

accepta

Símptomes en el 

moment

Data 

resultats*

Número de 

positius*

Professionals 

contacte estret 

aixecats

Data Codi Nom Nom Nom Codi Nom Data TAR, PCR Xifra Xifra Xifra Xifra Xifra Xifra Xifra data Xifra Xifra

Prederminat Desplegable Desplegable Precarregat Autosuma *s'informa en un segon 

moment

Auto 

compliment

Equip mutual Número de professionals

Motius pels quals no es pot fer el cribratge total 

planificat

 

 

Conseqüències 

La Direcció de la RGGIR és la responsable de la gestió efectiva del Programa. 

Si el resultat de la prova és positiu s’ha de procedir a l’aïllament domiciliari preventiu immediat 

de la persona afectada, s’han de seguir els protocols establerts de baixa laboral (IT) i de 

seguiment delc gas. 

Globalment, informar a l’Equip d’Atenció primària (IT i PCR a residents), a Salut pública 

(mdo@aspb.cat) i a la Oficina de Residències (Cribratgecovid19_rrhh_res_bcn@catsalut.cat); 

correu específic del Programa de cribratge. 

 

En el cas de que el resultat sigui negatiu s’han de seguir les mesures d’higiene i protecció Covid-

19, així com mantenir una rutina d’autovigilància davant la presència de símptomes. 

 

Un resultat positiu en qualsevol dels dos tests diagnòstics desencadena diversos processos 

d’aixecament de contactes estrets  

mailto:mdo@aspb.cat
mailto:Cribratgecovid19_rrhh_res_bcn@catsalut.cat
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• Professionals 

o d’immediat si el test es TAR (responsabilitat concreta de l’equip mutual)  

o diferit si es PCR (responsabilitat de l’equip sanitari de la Residència) 

• Personals 

o d’immediat si el test es TAR (responsabilitat concreta de l’equip mutual)  

o diferit si es PCR (responsabilitat de l’equip sanitari de la Residència) 

• Residents que gestiona l’Equip sanitari de la Residència 

 

L’afectació de la plantilla pot donar a lloc a l’activació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

si el nombre de contactes estrets entre professionals és elevat i la capacitat de la residència per 

compensar-ho baixa.   

 

L’afectació de persones residents i a conseqüència de la sectorització del centre residencial pot 

fer necessària la mobilització d’algunes d’elles cap al dispositiu de reserva Covid-19 per tal 

d’assegurar l’aïllament del conjunt d’afectats. Es gestiona en la col·laboració de l’Oficina de 

Residències de Barcelona responsable final del procés de trasllat. 

 

Els enllaços d’interès pel Programa son  
1. webinar: https://youtu.be/HqbY3cyG3L0 
2. audiovisual: https://youtu.be/va4osFD7qdA 
3. tutorial d’autopresa 

(ICS):  https://www.youtube.com/watch?v=va4osFD7qdA&feature=youtu.be 
4. Pressa de mostra i tècnica (Abbott) https://www.globalpointofcare.abbott/es/product-

details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html 
5. Procediment de recollida de mostres orofaríngies i nasofaríngies per al diagnòstic de la 

COVID-19, 2020 https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/5019  
6. Vídeo per a majors de 15 anys (ICS) https://youtu.be/YP3P_fjRg_o 

 

Gestor global del Programa  

L’Oficina de Residències de Barcelona, ens mancomunat i pluriinsitucional6 proveïdor de servei 

a les Residències de la ciutat, de coordinació Covid-19 i de planificació i ordenació del 

desplegament del nou model d’atenció residencial sanitària i social en te l’encàrrec. 

Nominalment, Jordi Cerezuela i Delfí Cosialls 

 
6 Departament de Salut (DS), el Servei de Català de la Salut (SCS), el Departament de Treball, Afers socials i Famílies (DTASiF), 

l’Ajuntament de Barcelona (AjB), el Consorci de Serveis socials de Barcelona (CSSBcn), el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) i 
l’Agència de Salut pública (ASPB) 

https://youtu.be/HqbY3cyG3L0
https://youtu.be/va4osFD7qdA
https://www.youtube.com/watch?v=va4osFD7qdA&feature=youtu.be
https://www.globalpointofcare.abbott/es/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html
https://www.globalpointofcare.abbott/es/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html
https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/5019
https://youtu.be/YP3P_fjRg_o
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Contacte Oficina Residències BCBN 

General oficinaresidenciesbcnciutat@catsalut.cat 

Pel Cribratge Cribratgecovid19_rrhh_res_bcn@catsalut.cat 

 

 

 

  

mailto:oficinaresidenciesbcnciutat@catsalut.cat
mailto:Cribratgecovid19_rrhh_res_bcn@catsalut.cat
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Annex1 

Accés a la plataforma RSA per part dels professionals de les Mútues. 
 
Entrar a https://portalrsa.salut.gencat.cat/ amb el DNI i, com a credencials, T_XXXXXXX on 
XXXXXX es el DNI. 
 
El sistema és molt simple: a proves avui botó nou cas i després hi ha la finestra per introduir les 
dades del cas. 
  

 
Poden entrar només DNI o CIP (si tenen un lector ho a l’ordinador ho podrien fer servir).  
 

  
També poden entrar les dades de la persona (check a “Introduir dades identificatives 
manualment” ) si no tenen cap d’aquests codis.               . 
  

  
A tipus d’entitat que escollin residència i que posin el nom i el municipi. 

https://portalrsa.salut.gencat.cat/
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Annex 2. 
 
Accés al SharePoint/OneDrive per part de les professionals de les Mútues que participen en el 
cribratge. 
 
Recordem que es tracta de dades agregades dels episodis de cribratge. 
 
Cadascun  de les professionals designades per les Direccions de les Mútues participants rebrà 
un correu amb un enllaç per accedir-hi. 
L’enllaç està vinculat al correu on s’ha rebut i no pot fer-se servir des d’un altre. Per seguretat i 
per assegurar l’accés unívoc de cada professional al seu fitxer de dades 
 
Un cop dobleclicat si la seva empresa  
 

• disposa d’Office365 hi accedirà directament  

• no disposa d’Office365, aquest li lliura una contrasenya per poder-hi accedir. Un cop 
inserida s’hi tindrà accés 

 
En ambdós casos, l’accés serà únicament al fitxer individualitzat que correspon a la seva Mutua. 
Per cada episodi de cribratge cada equip mutual hi ha de complimentar una FILERA. 
El lliurament de les dades per part de la Mútua serà setmanal (recollint de dilluns a divendres). 
 
Restricció d’ús: tot i tractar-se d’una eina col·laborativa s’aconsella que el registre sigui 
consecutiu (no simultani) cas de que hi hagin d’accedir diverses persones de la mateixa empresa. 
 
Gestió d’incidències, Judith Antràs, jantras@catsalut.cat, 697302338 
 
 

mailto:jantras@catsalut.cat

