
 

 

 
 
 

 
 
Benvolguts/des, 
 
El Consell Empresarial d’Osona ha estat treballant amb diferents experts i entitats per 
tal de poder donar informació a tots els associats sobre els tests per la detecció de la 
COVID-19. Després de les converses mantingudes des de la nostra entitat us informem 
que, davant d’un test s’han de tenir molt en compte dos vessants: l’especificitat i la sen-
sibilitat. 
 

- L’especificitat és la capacitat dels tests de donar un resultat negatiu quan s’utilit-
zen en persones sanes. És a dir, que hi ha pocs resultats positius en persones 
sanes (falsos positius).  

 
- La sensibilitat és la capacitat dels tests per donar un resultat positiu quan s’utilit-

zen en persones amb la malaltia. És a dir, que hi ha pocs resultats negatius en 
persones amb la COVID-19 (falsos negatius). 

 
Molts dels tests que hi ha al mercat, i que de ben segur us han començat a oferir, ser-
veixen per detectar la presència d’anticossos de la COVID-19. La majoria dels tests del 
mercat pensats per detectar aquests anticossos tenen una especificitat molt alta (>90-
95%) però una baixa sensibilitat (al voltant del 50%). Això és el que s’ha de tenir en 
compte, ja que molts d’aquests tests poden donar resultats poc exactes:  
  

- Quan el resultat és positiu, és molt probable que el treballador tingui anticossos i 
ja hagi passat la COVID-19. 

 
- Quan el resultat és negatiu, el resultat és difícil d’interpretar. En el 50% dels tre-

balladors que han passat la COVID-19 i tenen anticossos el resultat és negatiu 
(fals negatiu).  

 
És per això que les empreses que decideixin fer tests al seu personal han de tenir els 
dos conceptes molt clars, per evitar tenir una informació poc precisa, i que les mesures 
que es prenguin en funció d’aquests resultats no siguin encertades. 
 
Des de la nostra entitat seguim recomanant-vos que treballeu amb els protocols d’actu-
ació, prevenció i distanciament social. Sobretot cal aconseguir la sensibilització del per-
sonal, ja que l’autodiagnòstic i la responsabilitat individual de cada un són fonamentals. 
Al web del Consell trobareu una proposta d’aquests protocols i un model d’autodeclara-
ció responsable. 
 
 
 
 
Cordialment, 
 
 
 
Comitè Executiu Consell Empresarial d’Osona 


