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

 

� Si els símptomes apareixen dins l’escola, portarem a l’alumne/a a un espai 

separat d’ús individual mentre iniciem el protocol. Des del centre, si és el 

vostre fill/a, se us truca perquè el vingueu a buscar i us poseu en contacte, 

al més aviat possible, amb el vostre CAP. Si els símptomes fossin greus es 

truca al 061 i se us avisa immediatament. 

� Si els símptomes apareixen fora de l’escola o en dies no lectius, la família ha 

de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, 

amb els centres d’urgències d’atenció primària, per valorar la situació i fer 

les actuacions necessàries. 

� Al CAP el pediatre/a atendran el cas en les primeres 24 hores d’inici dels 

símptomes i es decidirà si escau la realització d’un test PCR. 

� En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós el gestor COVID del 

CAP fa la recollida de contactes estrets i indica a l’alumne/a que s’ha de 

confinar fins a conèixer els resultat de la PCR. 

� Mentre no es disposi del resultat de la PCR, els adults que no treballin a cap 

centre escolar podran anar a treballar prenent les mesures adequades i els 

germans encara que siguin d’un altre grup estable també hauran d’estar 

confinats. 

Símptomes de la COVID-19 (actualització del 9 de setembre) 

 
� Febre o febrícula > 37,5º C 

� Tos 

� Dificultat per a 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) 

*El mal de coll o refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i 

només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha 

febre o altres manifestacions de la llista. 
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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 membre d’un grup 

� Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través d’un profesional 

sanitari. 

� Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. 

La resta de grups de l’escola no ho són. 

� Per tant, tot el grup estable ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas positiu. 

� Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que 

siguin contacte estret d’un diagnosticat. 

� 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. 

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. 

� Amb resultat PCR negatiu, els nens i nenes es poden reincorporar quan faci 

24 hores que no tenen febre. 

� Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 

confirmada per PCR als sis mesos anteriors, estaran exemptes de fer 

quarantena. 


