
Què passa si un alumne té simptomatologia covid en horari lectiu?

Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 a l’institut:

- Se’l portarà a un espai separat d'ús individual ben ventilat (biblioteca o pati)

- Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li col·locarà una

mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que

l’acompanyi.

- Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits,

persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per si

soles o que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització),

l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla

facial i una bata d’un sol ús. El centre disposa d’un estoc d’aquest material per a les

situacions en què es requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas

sospitós.

- Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat

general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a

adormir-se...) caldrà trucar al 061.

- Es contactarà immediatament amb la família per tal que vingui a buscar l’adolescent.

- El centre contactarà amb el Consorci d’Educació de Barcelona per informar de la situació i a

través d’ells amb el servei de salut pública. El centre contactarà també amb la Referent

COVID escola per informar de la situació.

La família o persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la

situació i fer les actuacions necessàries. Preferentment, contactarà amb el CAP del sistema públic de

salut de referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La

cita s’ha de concertar abans de 24 hores.

Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona

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

centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.


