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PROTOCOL DAVANT LA DETECCIÓ D'UN CAS 
POSITIU A L'ESCOLA 

 
Benvolgudes famílies, 

 
Seguint les indicacions dels Departaments de Salut i d’Educació, i que ens van arribant 

a darrera hora, us informem de quin protocol l’escola ha de seguir: 

1. Quan hi hagi un cas positiu en un grup l'endemà tota la resta de la classe haurà 

d'anar a l'escola per poder detectar si hi ha contagi dins el seu grup estable. 

Si es detecta el cas en cap de setmana caldrà que el grup vingui el dilluns a l'escola. 

 
El grup que ha de realitzar la prova PCR entrarà a l'escola a les 9.15h un cop la 

resta dels grups ja siguin dins els grups de referència (s’avisarà prèviament a les 

famílies del grup). 

2. Una unitat mòbil de Salut es desplaçarà a l’escola i farà una prova PCR a tots els 

infants que les famílies hagi signat l’autorització per al procediment de gestió de 

casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius. 

Des de l’escola s’informarà a totes les famílies del grup afectat, una vegada 

Salut hagi comunicat l’hora en que la unitat mòbil farà la PCR. 

3. Una vegada realitzada la prova tots els infants i el mestre de referència 

faran un aïllament (quarantena) de 14 dies, independentment si la PCR 

sigui negativa (no es descarta que la malaltia es desenvolupi més tard). 

4. El Departament de Salut comunicarà el resultat de la prova PCR 

per SMS o telefònicament. 

5. Si l’infant ha passat la malaltia en els últims 6 mesos, confirmada per PCR o per 

serologia IgG, no se li tornarà a fer la prova ni farà cap més quarantena. Aquests 

infants podran seguir venint a l’escola. (Caldrà que la família ho notifiqui a l’escola 

amb la documentació corresponent). 

 

En el moment que tinguem més informació o hi hagi una modificació d’aquestes 

instruccions del Departament de Salut us ho farem saber. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració 

Equip Directiu
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