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PROTOCOL D’ACTUACIÓ AL CENTRE PER SOSPITA DE SIMPTOMATOLOGIA        

COMPATIBLE AMB COVID-19 

 

Quan un alumne/a tingui la següent simptomatologia: 
- Temperatura superior a 37,5º C - Tos 
- Congestió nasal - Dificultat respiratòria  
- Vòmits o diarrea - Dolor muscular 
- Erupció cutània d’origen desconegut - Pèrdua d’olfacte o gust 
- Malestar general - Mal de coll 
- Mal de cap - Calfreds 

 

1. Se l’ha de portar a la infermeria amb totes les seves pertinences i trucar als pares que                 

vinguin a recollir-lo. 

2. S’ha d’apuntar al full de guàrdies que està a la sala de professorat, a la dreta del                 

document, el nom de l’alumne/a per poder fer després un seguiment del cas. 

3. Quan vinguin els pares, se’ls ha d’entregar una fotocòpia del document que hi ha a la                

infermeria “Protocol d’actuació per sospita de simptomatologia compatible amb         

Covid-19”.  

4. La família ha d’enviar un correu a tornada.segura@insleonardo.cat per informar al           

centre de si al noi/a li han fet la PCR o si el metge no ho ha considerat necessari.  

- Si no li han fet, ha d’esperar a haver-se recuperat totalment abans de venir al               

centre. 

- Si li han fet la prova PCR, ha de quedar-se a casa aïllat tota la família convivent                 

fins tenir els resultats. La resta del grup classe SÍ va a l’institut.  

- Si surt positiva, des del CAP i des del centre activarem el TRAÇACOVID. I              

caldrà aïllar tot el grup estable del centre. Des del CAP donaran            

instruccions per al confinament de familiars i amics molt propers. 
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- Si surt negativa, s’ha de quedar a casa 14 dies per si apareixen             

símptomes.  

- Els contactes dels contactes NO ES CONSIDEREN CONTACTES per          

tant amb aquests no hem de fer res. Per exemple, germà petit d’un nen              

que forma part d’una bombolla on ha hagut un positiu, aquest germà petit             

no ha de fer aïllament, pot anar a l’escola. Si el PCR del germà gran sortís                

positiu, llavors SÍ que s’aïllaria al germà petit. 

- Els PCR dels contactes del grup estable de l’escola, en el Municipi de             

Sant Cugat, no es realitzen a l’escola mitjançant una Unitat Mòbil, sinó que             

es realitzen centralitzats al CAP de Valldoreix, prèvia citació.  

- Els PCR dels contactes intrafamiliars es realitzen als centres de          

referència. Si són de Barcelona, es realitzen a BCN. 
  

Qualsevol aclariment restem a la vostra disposició . 
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