
Si els símptomes apareixen dins l’escola. Des del centre, si és el
vostre fill/a, se us truca perquè el/la vingueu a buscar i us poseu en

contacte, al més aviat possible, amb el vostre CAP.  Si els símptomes
són greus des del centre es truca al 061 i se us avisa d’aquest fet.

Si els símptomes apareixen fora de l’escola, heu de contactar amb el
CAP de referència -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest. Si visiteu un

servei mèdic privat la recollida de contactes no es podrà fer en el
moment de la sospita clínica. Serà el professional sanitari qui haurà

d’alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de
referència quan es constati el resultat positiu.

Procediment d’actuació si hi ha un possible cas
 de COVID-19 en un grup.

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SALUT 



En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent
se li fa una prova PCR al més aviat possible.

Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i
els seus convivents han de fer l’aïllament domiciliari. El grup no ha de

fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la
prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del

grup (inclosos els germans).

El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera
del resultat de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els

membres del grup (inclosos els germans).



Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del vostre centre
de salut.

Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret.
La resta de grups no ho són.

Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies
després del darrer contacte amb el cas positiu.

S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup.
El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat

de mantenir l’aïllament durant 14 dies, que és el període màxim
d’incubació del virus.

La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari)
ha de mantenir l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de

l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que
no té cap símptoma –per recomanació de l’OMS-. No és necessària la

realització d’una PCR de control.

Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat
d’una prova

PCR a un alumne/a o docent

RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP



S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat
negatiu de la prova PCR d’un docent li sigui comunicat al centre amb

la màxima celeritat.

La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat
necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi
cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional

sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre
educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la persona. En alguns casos

(per exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-19) s’hi pot
desaconsellar la tornada.

De manera general, els nens i nenes es poden reincorporar quan faci
24 hores que no tenen febre.

Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat
d’una prova

RESULTAT NEGATIU



Si el vostre fill, filla o infant/adolescent tutelat inicia un o diversos
símptomes d’aquest llistat, no ha d’assistir al centre educatiu i
cal que us poseu en contacte amb el vostre CAP de referència:

ABANS DE SORTIR DE CASA

Febre o febrícula >37,5°C Mal de panxa

Dolor muscularFatiga,cansament

Dificultat per a respirar

Alteració del gust o l’olfacteTos

Vòmits i/o diarrees

Mal de coll Mal de cap

MalestarCongestió nasal


