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 ANNEX 1. GESTIÓ DE CASOS DE COVID -19 DETECTATS AL CENTRE 

 

ACTUACIÓ DEL CENTRE 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o 

directora. 

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 

troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada de COVID-19. 

 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de 

referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix 

realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran  
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d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es 

confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 

seguiment dels contactes estrets. 

 

ACTUACIÓ DELS SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I DE SALUT PÚBLICA 

 

El protocol  d’actuació en cas de detectar una sospita de cas inclourà la ràpida 

coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública. 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials 

de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot 

incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En 

qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, 

per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a 

l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.  

 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si 

escau, tancaments parcials o total del centre serien: 

 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable 

(considerem grup estable la totalitat d’alumnes i mestres de la nostra escola ) 

tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant 

s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. 

Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 
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 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència diferents d’un mateix espai (activitats de ZER: sortides, 

trobades,...)  tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte 

estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria 

plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. 

Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 

14 dies. 

 

 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais (detecció de casos a les dues escoles de la 

ZER) tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant 

s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 

dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous 

casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre 

educatiu, també durant 14 dies. 

 

 

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a 

disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre 

la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses 

persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els 

centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut 

i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la direcció. 
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ANNEX 1. LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una 

creu quins d’aquests símptomes presenta: 
� Febre o febrícula (per sobre de 37.5 ºC) 

� Tos 

� Dificultat per respirar 

� Mal de coll** 

� Refredat nasal** 

� Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

� Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

� Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’escola i que us poseu 
en contacte amb els/les responsables d’aquesta per comunicar-ho. En l’horari d’atenció del 
vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de 
pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
  

**Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els 
infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha 
febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. 
  
Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu 
quins d’aquests símptomes presenta: 
� Febre o febrícula 

� Tos seca 

� Dificultat per respirar 

� Falta d’olfacte i/o de gust 

� Mal de coll 

� Mal de cap 

� Vòmits i diarrees 

� Fatiga 

� Pèrdua de gana 

� Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura 

� Refredat nasal 

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de les 
persones i el context epidemiològic del moment. 
 

 

                                                 
1 Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 
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