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D’acord amb el Pla d’actuació elaborat pel Departament d’educació amb la 
coordinació de Salut pública 

 

Requisits d’accés als centres educatius 

1. No tenir elevació de la temperatura superior a 37,5ºC. 

2. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

3. No conviure o haver mantingut un contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 
en els 14 dies anteriors. 

4. En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc 

de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la 

família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la conveniència i les implicacions de 
realitzar l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Es consideren malalties d’especial risc 

o consideració: 

o Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. 

o Malalties cardíaques greus. 

o Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen 
tractaments immunosupressors). 

o Diabetis mal controlada. 

o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

Llista de comprovació de símptomes compatibles amb la Covid-19 

Abans de portar el vostre fill, filla o infant o adolescent al centre cal comprovar l’absència de símptomes de 
la següent llista: 

☐ Febre o febrícula ☐ Mal de cap 

☐ Tos ☐ Vòmits i/o diarrees 

☐ Dificultat per respirar ☐ Malestar 

☐ Mal de coll* ☐ Dolor muscular 

☐ Congestió nasal ☐ Mal de panxa 

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

 
 
*El mal de coll i el 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. 

En cas de detectar la presència important d’un símptoma o diversos símptomes cal que eviteu portar 
l’alumne/a al centre i que us poseu en contacte amb el centre educatiu per comunicar-ho. 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària (CAP), poseu-vos en contacte telefònicament amb el 
vostre equip de pediatria o de capçalera per fer-ne la valoració mèdica pertinent. En cas contrari o presentació 
de símptomes de gravetat, truqueu al 061. 

Caldrà seguir, en tots els casos, les indicacions i mesures de prevenció i protecció que es facilitin des del CAP 
i/o serveis mèdics. 

També és important comprovar l’absència dels símptomes en la resta de persones de la unitat familiar i, en el 

cas de detectar-ne la presència, cal que eviteu igualment portar l’alumne/a al centre educatiu. 


