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RECOMANACIONS 

Realització de TAR a visitants de manera prèvia a la seva entrada en un Centre 

Residencial. 

 
En motiu de la intensificació de mesures i de la màxima protecció sanitària a les 

persones residents, l’Atenció Primària de Salut proporcionarà com a màxim i segons 

necessitat de la residència* 1 TAR setmanal per cada Resident a la Direcció de cada 

Residència, durant el període de vigència de la mesura. Es proporciona en format 

automostra i de manera gratuïta. 
*Si, en algun moment en fossin necessàries més, de forma argumentada i nominal, se’n podrien proporcionar de 

suplementàries. 

Son, únicament, per visitants. No s’han d’emprar per professionals ni per persones 

residents. 

Aquest butlletí no fa referència al règim de visites a les persones residents; la normativa 

vigent n’indica el procediment. 

 

Per a facilitar a les Residències la presa de mostra aquesta es realitzarà per part de 

cada visitant (automostra); es realitza in situ (dins del recinte residencial) i sota 

l’observació del Responsable higiènic sanitari o de personal sanitari qualificat. 

Si un visitant es nega a realitzar-se-la o a fer-ho lluny de l’observació indicada no hauria 

d’accedir a l’interior del Centre. S’entén que en ser una mesura de salut pública cal 

extremar les precaucions; cas contrari les mesures perden efectivitat. 

 

Un cop realitzada l’automostra, si resulta positiva s’adreça el visitant al seu domicili on 

inicia l’aïllament i contacta amb el seu Centre d’Atenció Primària. La Residència ho anota 

en el llibre de visites Covid del Centre (en el registre s’inclou el CIP del visitant). 

Si és negativa, s’anota en el llibre de visites Covid del Centre (en el registre s’inclou el 

CIP del visitant) i es permet l’accés a l’interior del centre. 

El resultat del TAR el registra al TARCAT el personal de la Residència. 

Setmanalment es fan arribar els registres Covid a l’Equip d’Atenció Primària (per 

coneixement, no per registre). 

 

Les normes Covid sigui quin sigui el resultat del TAR s’ha de mantenir 

estrictament i escrupolosa. NO s’han de relaxar. MASCARETA, MANS, 

DISTÀNCIA... 

 

El responsable únic de la correcta execució d’aquest procés, com de tot el que ocorre 

en un recinte residencial, és la Direcció de la Residència. 
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