
Aïllaments en funció del resultat d’una prova PCR a un alumne/a o docent (supòsit de casos) 

Primer de tot cal tenir en compte que: 

- 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. 

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

estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat 

possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la 

necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el 

període màxim d’incubació del virus. Per tant, durant aquests 14 dies hi haurà 

una interrupció de l’activitat lectiva de manera presencial i es realitzarà el treball 

de forma  telemàtica.  

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

convivència diferents d’un mateix espai  els dos grups estables de convivència 

haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies després del darrer contacte 

amb el cas. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible. El resultat negatiu 

en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir 

l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació 

del virus. Per tant, durant aquests 14 dies hi haurà una interrupció de l’activitat 

lectiva de manera presencial i es realitzarà el treball de forma  telemàtica. 

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

convivència en diferents espais  els dos grups estables de convivència haurà de 

fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies després del darrer contacte amb el 

cas. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible. El resultat negatiu en  

 



 

Què passa quan és un RESULTAT NEGATIU ? 

- 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.  

 

CERCA ACTIVA DE CASOS  

- En funció dels resultats de l’estudi dels casos es podria ampliar la cerca activa de 

positius asimptomàtics mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups on s’hagin 

detectat positius per COVID-19.  

- En el marc de la cerca activa de casos, es farà una PCR als germans, convivents i 

contactes estrets dels casos positius, així com al grup de convivència estable. 

Igualment, com sempre, els contactes estrets hauran de fer un aïllament preventiu 

durant 14 dies (malgrat que el resultat de la seva PCR sigui negativa, tot respectant el 

període màxim d’incubació del virus).  

 

 


