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PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19  

El responsable últim de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director, David Atzet.                   

Tot i així hi ha un membre de l’equip directiu a cada illa docent de la ESO. 

En el moment de la matrícula les famílies han signat la carta de compromís on s’han compromès a                  

no portar els seus fills i filles si tenen símptomes compatibles amb la COVID-19 o es troben en                  

aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut              

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

Protocol del centre davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles            

amb la COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual (antiga cuineta del professorat). 

2. 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). Les mascaretes que portin s’han de llençar o guardar. Abans i                 

després de canviar la mascareta cal rentar bé les mans. 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través                   

d’ells amb el servei de salut pública. La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el                   

seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar                 

una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili                  

fins conèixer-ne el resultat. 

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips              

directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips                

d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, responsables           

d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del             

Programa salut i escola (Pilar Villamayor Junyent - pendent de confirmació). 
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PROTOCOL DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19. 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR-LO 

FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 

FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL 

CAS ALS SERVEIS 

TERRITORIALS 

1r ESO Antiga cuineta de 

professorat 

Docent del grup 

estable o docent 

que el té a l’aula 

en el moment de 

la detecció. 

Tutor/a o 

membre de 

l’equip directiu. 

Membre de 

l’equip directiu. 

2n ESO Antiga cuineta de 

professorat 

Docent del grup 

estable o docent 

que el té a l’aula 

en el moment de 

la detecció. 

Tutor/a o 

membre de 

l’equip directiu. 

Membre de 

l’equip directiu. 

3r ESO Antiga cuineta de 

professorat 

Docent del grup 

estable o docent 

que el té a l’aula 

en el moment de 

la detecció. 

Tutor/a o 

membre de 

l’equip directiu. 

Membre de 

l’equip directiu. 

4t ESO Antiga cuineta de 

professorat 

Docent del grup 

estable o docent 

que el té a l’aula 

en el moment de 

la detecció. 

Tutor/a o 

membre de 

l’equip directiu. 

Membre de 

l’equip directiu. 
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