
GESTIÓ CASOS COVID-19
SOC ALUMNE/A

TINC UNA PCR POSITIVA

- Si un alumne/a de l'Institut Santa Eulàlia té una PCR
POSITIVA cal informar al centre de seguida.
- Si surt un POSITIU en un grup estable es farà una PCR a
tot el grup i es decretarà un aïllament preventiu de 14 dies.
- Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus
confirmada per PCR en els 6 mesos anteriors estaran
exemptes de fer quarantena.

TINC SÍMPTOMES

Si tens símptomes no vinguis a l'institut!
Si es detecta un alumne/a amb símptomes s’ha de
comunicar a la direcció per tal d'avisar la família i que
vinguin a buscar-lo; la família ha d’anar al seu domicili i
trucar al CAP. Fora de l'horari escolar, la família ha de
trucar al CAP o CUAP.

JA HE PASSAT LA COVID-19

Si has donat POSITIU en la prova PCR però no requereixes
ingrés hospitalari hauràs de fer un mínim de 10 dies d'aïllament.
Passat aquest aïllament, si fa més de 72 hores que no tens
símptomes podràs tornar al centre. 
Per reincorporar-te no serà necessària fer una altra PCR
ni presentar cap certificat mèdic.

TINC UNA PCR NEGATIVA

Si la prova PCR t’ha sortit negativa i no hi ha cap positiu al
teu entorn de convivència familiar ni grup estable,

podràs tornar al cap de 24 hores de no tenir febre.

VISC AMB UN SOSPITÓS DE COVID AL
QUAL HAN DE FER O LI HAN FET UNA PCR

Si vius amb un cas sospitós pendent de fer una PCR NO has
de venir a l'institut fins que estigui confirmat el resultat. 

M’HAN DE FER UNA PCR O ME L’HAN FETA
PERÒ ENCARA NO TINC ELS RESULTATS

Si t’han de fer una PCR o t'han prescrit fer-te-la,
NO has de venir a l'institut fins que

estigui confirmat el resultat de la PCR.

VISC AMB UN FAMILIAR POSITIU

Si algú amb qui convius és positiu has de fer 
14 dies d’aïllament i a tots els convivents us faran una PCR.

Encara que surti negativa has de fer l’aïllament de 14 dies.

SOC VULNERABLE

Davant d'un cas de vulnerabilitat, entre el metge i la
família decideixen què fer. No decideix el centre.

Aquestes orientacions estan sotmeses a les noves instruccions 
que les autoritats competents puguin establir segons l'evolució epidemiològica.
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