
PLA D’OBERTURA DE CENTRE VERSIÓ REDUÏDA

EN CAS D’APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA

A través de les mesures1 que us proposen a continuació, pretenem d’estar en condicions de seguir contribuint
al control de l'epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes a nivell de centre. Els tres pilars en
el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus, la traçabilitat i
la ràpida identificació de casos i de contactes.

A més, totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant això,
aquestes s’aniran avaluant i s'adaptaran en funció de l'evolució del context epidemiològic i dels
avenços en el pla de vacunació i en la immunitat de grup.

La família i/o tutors legals han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut del seu fill
o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni presenta com a novetat cap altre
dels símptomes més freqüents de la covid-19

REQUISITS D’ACCÉS A L’INSTITUT I MESURES DE PREVENCIÓ A LES AULES DEL
CENTRE.
Donada la situació sanitària del moment, s’estableixen els següents requeriments a tenir en compte per a
alumnes i personal, per poder accedir a l’escola:

• L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb
antitèrmics.

• Tot l’alumnat ha d’entrar a l’escola amb la mascareta ben posada.
És recomanable que els més petits d’Educació Infantil també la portin fins que arribin a la seva aula.

• L’alumnat de 12 anys o més, haurà de presentar al tutor/a el certificat de vacunació per gestionar el
confinament del grup, si es dona el cas.
• L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes:

• Febre o febrícula
• Tos
• Dificultat per respirar
• Mal de coll
• Congestió nasal
• Vòmits o diarrees
• Mal de cap
• Dolor muscular
• Alteració del gust o l’olfacte

Cal tenir en compte que el mal de coll o refredat nasal només es consideraran indicatius de COVID
19 si s’acompanyen de febre o algun dels altres símptomes de la malaltia.

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible amb la
covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a l’aparició de la
simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que hi hagi prou indicis
clínics que alertin d’una possible reinfecció.

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius
de covid-19 no poden anar al centre escolar.
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Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han
passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les situacions
següents:

• Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.
• Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19. •
Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
• Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els infants o
professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena perquè
és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents en quarantena i també els
germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas
positiu.

En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARSCoV-2, cal
valorar conjuntament amb la família/tutor, d’una banda, i l’equip pediàtric, de l’altra, les implicacions
que pot comportar reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.

A data d’avui, es consideren malalties de risc per a complicacions de COVID-19:
• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. •
Malalties cardíaques greus.
• Malalties que afecten el sistema immunitari (tractaments immunosupressors). •
Diabetis mal controlada.
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En el cas del personal docent i no docent del centre que tingui contacte amb els i les alumnes, les
persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus hauran de ser avaluades pel servei de
prevenció de riscos laborals del Departament.

Les condicions de risc engloben les malalties cròniques com:
• Immunodeficiències.
• Malaltia hepàtica crònica severa.
• Càncer en fase de tractament actiu.
• Obesitat mòrbida.

• Malaltia cardiovascular, inclosa la  hipertensió
arterial.
• Diabetis.
• Insuficiència renal crònica.
• Problemes pulmonars.

Les dones embarassades i els majors de 60 anys també han de tenir una especial consideració per
la seva vulnerabilitat i únicament es podran reincorporar de manera presencial en cas de disposar
del corresponent certificat emès.

El centre ha establert les següents mesures de prevenció a les aules per minimitzar els
contagis:

• Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els seus membres
poden relacionar-s’hi sense limitacions .Sempre ESO hauran  de dur mascareta.

• No hi haurà contacte entre altres grups/classes estables de convivència sense mascareta. El
contacte es veurà limitat amb alguns docents que treballin en diferents nivells, faran servir
mascareta i respectaran la  distància d’1,5 metres amb els i les alumnes.
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• Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció del centre, dels espais comuns i es garantirà
l’accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons a totes les aules i allà on sigui necessari.

• Hi haurà, a tot el centre, material gràfic i cartells per senyalitzar espais i fer recomanacions
d’higiene i seguretat.

CONCEPTES CLAUS I CONTROL DE SÍMPTOMES

Cas sospitós Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós fins que no s’obté el resultat de la
PCR o del  test d’antígens ràpid (TAR). Si la persona va presentar una prova diagnòstica d’infecció activa
fa  més de 90 dies, s’ha de considerar un cas sospitós de reinfecció.

Cas confirmat amb infecció activa -Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb TAR,
PCR o una altra tècnica molecular  equivalent a amplificació mitjançant transcripció (TMA)
positiva.Persona asimptomàtica amb PCR o TAR positiu, sempre que no hagi passat la infecció en els 90
dies previs.

Cas confirmat amb infecció resolta Persona asimptomàtica no vacunada, a la qual s'ha descartat una
infecció activa amb resultat  positiu d’IgG per serologia d’alt rendiment, capaç de diferenciar entre
resposta immune per infecció natural o per vacunació realitzat en una persona asimptomàtica no
vacunada.

Casos probables Pacients amb infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic
compatible amb covid 19, amb resultats de PCR o de TAR negatius, amb vincle epidemiològic amb
casos confirmats, o els  casos sospitosos amb PCR no concloent. També cal considerar com a cas
probable si hi ha una  alta sospita clinicoepidemiològica amb prova diagnòstica repetidament
negativa (almenys una PCR)  i serologia positiva per SARS-CoV-2 realitzada amb tècniques
serològiques d’alt rendiment.

Cas descartat Cas sospitós amb PCR negativa o TAR negatiu en el qual no hi ha alta sospita clínica ni
vincle  epidemiològic amb un cas confirmat.

Contacte estret En l’àmbit dels centres educatius, es consideren contacte estret les persones que
formen part d’un  grup de convivència estable (a l’aula o en una activitat extraescolar dins del mateix
centre educatiu).  S’ha de considerar el període que va des de les 48 hores prèvies a l’inici dels
símptomes del cas  sospitós fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics
confirmats per PCR,  els contactes s’han de buscar des de les 48 hores prèvies a la data en què es va
fer la PCR (que  ha estat positiva). Per tant, els infants o adolescents del GCE es consideren contactes
estrets  independentment que portin mascareta. També es consideren contactes estrets els tutors o
tutores dels GCE d’educació infantil i primària. En el cas del professorat que no pertanyi als  GCE
d’infantil i primària, es requereix que hi hagi hagut un contacte sense protecció durant més de  15 minuts i
a menys de dos metres per poder definir un contacte estret. Per tant, a partir de la  secundària, només
s’ha de considerar contacte estret el o la docent que no portés mascareta en la  interacció amb el cas
positiu.

Aïllament Fa referència al període de temps que ha d’estar aïllada la persona diagnosticada de covid19.
En  els casos que no requereixen atenció hospitalària s’ha de mantenir fins que transcorren almenys 72
hores des de la resolució de la febre i del quadre clínic, i en tot cas ha de ser d’un mínim de 10 dies a
comptar des de l’inici dels símptomes. En casos asimptomàtics, l’aïllament s’ha de  mantenir fins
que transcorrin 10 dies des de la data de la presa de mostra per al diagnòstic

Quarantena Període durant el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A tots els
contactes  estrets se’ls ha de fer una PCR, amb l’objectiu de detectar precoçment nous casos
positius.  Si el resultat d’aquesta PCR és negatiu, es continuarà la quarantena fins al desè dia. Des del
desè  dia fins al catorzè, cal parar una atenció especial a la possible aparició de símptomes; si
n’apareixen, cal posar-se en contacte amb el CAP al més aviat millor i informar-ne.
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PAUTA DE VACUNACIÓ COMPLETA

Es considera que una persona té la pauta completa de vacunació quan:

- han passat 14 dies des que va rebre la darrera dosi de vacuna (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o
Janssen);
- ha passat la covid-19 i, posteriorment, ha rebut una dosi de vacuna (i ja han passat 14 dies des
que la va rebre, el mateix període mínim establert per a les segones dosis);
- pateix immunodepressió i ha rebut les 2 dosis de vacuna encara que hagi passat la malaltia.

Les famílies, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de
curs, signaran una declaració responsable que caldrà portar el segon dia de curs, a través de
la qual:

• Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb el risc que això
comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries a cada
moment.

• Es comprometen a prendre la temperatura al seu fill/a abans de sortir de casa per anar al
centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes
compatibles amb la Covid-19 no assistirà al centre.

• En cas que l’alumne presenti simptomatologia compatible amb COVID-19 o l’hagi presentat
en els darrers 14 dies, es comprometen a comunicar-ho immediatament a la direcció de
l’escola com a responsable del centre educatiu per tal de poder activar el circuit amb el cap
de referència sanitari, prendre les mesures oportunes i poder comunicar amb eficiència.

Les famílies que tinguin alumnat de 12 anys o més, també hauran d’informar sobre la situació
del certificat de vacunació per gestionar el confinament del grup, si es dona el cas.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes, per poder valorar si estan en
situació de risc de COVID-19 o no.

L’alumnat, en cap cas, podrà accedir a l’Instittut sense haver lliurat prèviament aquesta
declaració responsable.

En cas que la situació epidemiològica ho requereixi,L’institut podrà implementar altres
mesures addicionals que consideri necessàries.

En situació d’emergència, sempre és necessari que l’Institut disposem d’un pla de contingència
d’actuació per tal de poder respondre de la manera més eficient i adequada. L’adequada
preparació i difusió d’aquest pla resumit en cas d’aparició de simptomatologia, contribuirà a
disminuir l’estrès de l’equip humà en el seu dia a dia i, sobretot, en cas d’aparició de
simptomatologia de qualsevol membre de la nostra comunitat educativa.

Les famílies o tutors/es representants legals han d’haver signat el document de declaració
responsable del centre corresponent a la seva etapa educativa, pel qual es comprometen a
seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de
qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments
d’Educació i Salut amb la finalitat de fer correctament la traçabilitat de possibles contagis en
relació a la gestió de casos.
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