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Principis bàsics de prevenció 
i promoció de la salut 

 

Objectius bàsics: Disminució de la transmissió del virus i 
augment de la traçabilitat dels casos. 
Mesures principals:  
Grups de convivència i socialització molt estables 
Mesures de prevenció personal 
Neteja, desinfecció i ventilació 

Promoció de la salut i suport emocional 
Gestió de casos 
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Grups de convivència i 
socialització molt estables 

 

 Grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai 
referent.   

 Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal 
de suport educatiu. 
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Mesures de prevenció 
personal 

Distanciament físic (espais tancats i a l’aire lliure): distància física 
interpersonal de seguretat de 1,5 metres (o bé la superfície 
equivalent de seguretat de 2,5 metres quadrats per persona) . 
 
 En els grups estables no és necessari requerir la distància física 

interpersonal de seguretat. 
 L’organització de l’espai a l’aula d’un grup estable ha d’assegurar 

una distància interpersonal mínima. 
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Mesures de prevenció 
personal 

Higiene de mans (es tracta d’una de les mesures més efectives per 
preservar la salut) 
 
S’ha de requerir el rentat de mans:  
 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, abans i després 

d’anar al pati i/o al lavabo i després de diferents activitats.  
 Existència de diferents punts de rentat de mans. 
 Dispensadors de solució hidroalcohòlica. 
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Mesures de prevenció 
personal 

Ús de mascareta 

 
 Higiènica amb compliment de la norma. 
 Obligatòria a partir del 12 anys.  
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Mesures de prevenció 
personal 

 Requisits d’accés 
 Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 o amb 

qualsevol altre quadre infecciós. 
 No convivents o contacte estret positiu confirmat. 
 Alumnes que presenten malalties cròniques d’elevada complexitat ho han 

de posar en coneixement del centre educatiu (família i equip mèdic de 
referència prendran una decisió sobre la represa presencial de les 
classes) 
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Mesures de prevenció 
personal 

Control de símptomes 
 Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i 

filles. 
 Declaració responsable 

 Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La 
família ha de comunicar als centre si ha presentat febre o algun altre 
símptoma. 

 Es podria considerar la implementació d’altres mesures com la presa de 
temperatura a l’arribada del centre. 
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Mesures de prevenció 
col·lectives 

Neteja, desinfecció i ventilació 

 
 Totes les aules s’han de ventilar adequadament. 
 Neteja i posterior desinfecció dels espais diària. 
 Gestió de residus (contenidors amb bosses) 
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Mesures de prevenció 
col·lectives 

Promoció de la salut i suport emocional 
 
 Detectar i abordar situacions emocionals viscudes. 
 Realització d’activitats que permetin l’adaptació progressiva 

de l’alumnat el nou curs i als canvis en el centre educatiu.  
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Mesures de prevenció 
col·lectives 

Gestió de casos (centre) Protocol davant de la gestió de casos que 

desenvolupin símptomes compatibles amb la Covid-19 en el centre educatiu: 
  Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 
 S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 
 S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 

adolescent. 
 En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
 El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar 

de la situació i a través d’ella amb el servei de salut pública. 
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Mesures de prevenció 
col·lectives 

Gestió de casos (família) 
 Ha de contactar amb el seu CAP de referència. 
 Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’alumne i 

la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament en el 
domicili fins a conèixer-ne el resultat. 

 Si es confirma el cas serà Salut Pública l’encarregada de la 
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 
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Mesures de prevenció 
col·lectives 

Gestió de casos (serveis territorials d’Educació i salut pública) 
 
 L’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial en el centre educatiu serà resultat de la valoració, sobre el 
terreny, per part de l’autoritat sanitària. 

 Es pot decretar en confinament parcial o total del centre educatiu. 
 Col·laboració dels equips d’atenció primària (Infermera del programa 

salut i escola) 
 


