
Actualització de les mesures de prevenció COVID-19  als 

centres escolars de la ZER el Moianès Llevant (21/09/2020)  

 

Des de la ZER el Moianès Llevant hem decidit que a partir d’ara totes les novetats que ens 
vagin arribant des dels Departaments d’Educació i Salut us ho informarem a través 
d’aquests comunicats amb la voluntat de tenir-vos el màxim de ben informats: 

 Confinament d’un GCE (grup estable) com a conseqüència d’un PCR+: 

Recepció del corresponent comunicat fora de l’horari lectiu (tarda-vespre-cap de 

setmana): 

  Igual → L’alumne/docent PCR+ queda confinat en el moment de la 
confirmació. 

 

 Canvia (*)→ La resta de membres del GCE es presentaran al centre 
educatiu la jornada següent (no quedaran, per tant, confinats de manera 
automàtica): 

  Salut, en la mesura del possible, els procurarà fer la prova PCR. 
  Permetrà preparar, conjuntament amb els alumnes, la continuïtat 

educativa durant el confinament (recollir material,...). 
  ...i quan marxin del centre educatiu, aleshores s’iniciarà el període 

de confinament. 
  
(*) com a norma, i sempre i quan Salut no estableixi un criteri més específic 
i/o restrictiu. 
 

Germans del membre d’un GCE: 
 

 Haver de confinar un GCE comporta haver de fer PCR al tots els seus 

membres. En estar pendents de resultat d’aquesta prova es pot interpretar 

que els germans, pel fet de pertànyer a l’àmbit escolar, s’haurien de confinar 

també fins a obtenir un resultat negatiu.  Doncs bé, Vigilància 

Epidemiològica ens ha fet un aclariment d’aquest punt, on ens ha confirmat 

que per defecte, és a dir, de manera automàtica NO es confinarà els 

germans. 

 Tot i així en el ben entès que NO es tracti del germà i/o germana d’un 

alumne/a amb PCR+, el qual aleshores tindria la condició de “contacte 

estret”. 

Supòsit:  

 Alumne/a que té la condició de “contacte estret” i no se li fa la 

PCR (l’alumne s’hi nega, els pares no ho autoritzen,...). A més de quedar 

confinat, des de Salut es faria un seguiment del seu estat diari. I si finalment 

li acaben apareixent els símptomes compatibles, pel fet de ser “simptomàtic 

+ contacte estret”, des de Vigilància Epidemiològica es consideraria PCR+. 

Participa educant, educa’t participant 


