RECORDATORI-RETALL en relació a la Gestió de casos de
la Covid-19 als centres educatius
INS LLUÍS COMPANYS (Ripollet)

Data: 12/12/ 2020

D’acord amb el Pla d’actuació del curs 2020-2021 per a centres educatius en el
marc de la pandèmia COVID19 i la modificació del protocol de Gestió de casos
COVID 19 als centres educatius publicat el dia 1 de desembre de 2020 pel
Departament d’Educació.

1. Introducció
Les dades de què disposem del primer trimestre i amb el pic de la segona onada (i que es
poden consultar al portal d’Escola segura del Departament d’Educació
http://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura)
mostren que les escoles són
segures.

2. Requisits d’accés als centres educatius
• La família/els tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu
fill o filla i comprovar que no tingui una elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la
nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.
Taula dels símptomes més freqüents de la covid-19
- Febre o febrícula>37,5ºC
- Tos
- Dificultat per a respirar
- Mal de coll*
- Refredat nasal*
- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
- Mal de panxa amb vòmits o diarrea
- Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)
*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i
només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha
febre o altres manifestacions de la llista.
seguits de fatiga (40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%). La resta són símptomes menys
freqüents que poden ser també de sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 segons
criteri clínic.
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• No es pot anar a l’escola , si l’infant, l’adolescent o la persona adulta presenta alguna
de les situacions següents:
✔ Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
✔ Està en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular
(excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge de tota l’escola).
✔ Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. o Conviu amb una persona
que està en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic
molecular per ser un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic
o s’ha fet una PCR per a cribratge).
✔ Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat o
identificada com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID19.
✔ Sí que poden anar a l’escola els contactes de contactes estrets, és a dir, aquells
infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està
fent quarantena per ser contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills o
filles del professorat en quarantena o els germans o germanes d’alumnes en
quarantena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu.
✔ En cas que l’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 SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutor i
l’equip pediàtric les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa
presencialment al centre educatiu (vegeu Document dels grups de treball de la
Societat Catalana de Pediatria).

3. Definicions
(vegeu el Procediment d’actuació enfront d’infeccions per nou coronavirus Sars-CoV-2)
✔ Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui
s’ha fet una PCR i encara no té el resultat.
✔ Cas confirmat amb infecció activa:
•

Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva o test
antigènic positiu.

•

Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR negativa o test
antigènic negatiu i resultat positiu a IgM per serologia.

•

Persona asimptomàtica amb PCR positiva o test antigènic positiu amb IgG
negativa o no practicada
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✔ Cas confirmat amb infecció resolta: persona asimptomàtica amb serologia IgG
positiva independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no
feta) o del test antigènic.
✔ Cas descartat: cas sospitós amb PCR negativa o test antigènic 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 són aquelles persones que
formen part d’un grup de convivència estable (a l’aula o a una activitat extraescolar
dins de la mateixa escola). El període a considerar és des de 48 hores abans de
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 es buscaran des de 48
hores abans de la data de realització de 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 les
persones tutores dels GCE d’educació infantil i primària. En el cas del professorat
que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es requereix un contacte sense
protecció durant més de 15 minuts i a menys de dos metres, per definir un contacte
estret. Per tant, a partir de la secundària, només serà contacte estret el
professorat que no portés mascareta en la interacció amb el cas positiu.
✔ Quarantena: període en el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament
domiciliari. A tot contacte estret se li realitzarà 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 al catorzè cal tenir
especial atenció a la possible aparició de símptomes i, si apareguessin, cal
consultar-ho precoçment amb el CAP.

4. Gestió de casos
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 al centre educatiu:

✔ Aïllament en espai ventilat.
✔ Comprovar que la persona porta mascareta (l’acompanyant també)
✔ Si la persona no es pot posar la mascareta, l’acompanyant s’ha de posar una
FFP2, pantalla facial i bata d’ub sol ús.

✔ Si hi ha símptomes de gravetat caldrà trucar al 061.
✔ Si es tracta d’un alumne, cal avisar a la família.
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✔ Recomanar a la família que contacti amb el seu CAP de referència per r tal de
facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de
concertar abans de 24 hores.
Quan 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.
Mentre s’està en espera del resultat de la PCR de l’infant o adolescent amb
símptomes (s’ha fet PCR i no TAR):
✔ No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència
estable.
✔ Només es confinaran els germans i germanes i convivents adults de l’infant o
adolescent que estudiïn o treballin a un centre educatiu.
Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat
el confinament de les persones convivents. Per tant, els pares o tutors legals i els
germans i germanes d’un contacte estret no es consideren contactes estrets d’un cas i
no han de fer quarantena fins a tenir els resultats.
Quan es confirmi un cas positiu:
1. Les direccions dels centres escolars han d’informar els pares o tutors legals dels
infants del grup de convivència estable que els seus infants són contactes estrets
d’un cas i que han de començar la quarantena domiciliària, evitant les sortides i les
interaccions fora d’aquest àmbit a partir de la sortida de l’escola.
2. En el cas que la confirmació del cas positiu sigui durant l’horari escolar, el GCE
romandrà al centre educatiu fins a acabar la jornada lectiva amb normalitat, sempre
mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de
convivència estable. Finalitzada la jornada lectiva, els alumnes del GCE i els altres
possibles contactes estrets del cas positiu retornaran directament als respectius
domicilis per iniciar la quarantena (no podran realitzar activitats extraescolars).
3.

En la presa de la mostra es prioritzarà l’organització de l’equip mòbil per fer les
proves al centre educatiu sempre que sigui possible. Cal indicar a les famílies que
es farà de forma programada. No és necessari que les unitats mòbils esperin
l’autorització de VE per fer les PCR dels contactes estrets escolars.
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4. Si el resultat del cas positiu es dona fora de l’horari escolar, els alumnes se citaran
l’endemà a l’escola per realitzar la prova sempre que sigui possible o en les hores
següents. Si apareixen casos durant el cap de setmana, les mostres es realitzaran
tan aviat com sigui factible.
5. Quan no es pugui dur a terme la prova per part de l’equip mòbil, la direcció del
centre educatiu indicarà a les famílies on i quan es realitzarà. Mentrestant,
l’alumnat anirà al seu domicili i s’hi quedarà per iniciar la quarantena.
6. En aquest sentit, quan es detecti un cas positiu, s’hauran de coordinar les unitats
de Vigilància Epidemiològica amb els referents COVID escola i amb els equips
mòbils o EAP corresponents per realitzar la recollida de mostres. Donada la
innocuïtat de la prova i com que gran part dels contagis es produeixen en
l’àmbit familiar, es recomana que, excepte en algun cas puntual, els pares i
mares no acompanyin els infants durant la presa de mostra, per tal de no
augmentar l’exposició si algun és positiu.
La comunicació entre Salut Pública, el centre educatiu, els Serveis Territorials d’Educació
o el Consorci d’Educació de Barcelona i els RECO garantirà la coordinació fluïda entre
tots ells. El Servei de Vigilància Epidemiològica és qui s’encarrega de l’estratègia de
control del brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del
centre educatiu. En qualsevol cas però, l’escalada de decisions en relació amb el
tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la
valoració sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb
l’autoritat educativa.
En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres dels
grups de convivència estable que siguin contactes estrets d’un cas diagnosticat. Un
resultat negatiu d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena
durant els 10 dies que dura el període màxim d’incubació.
Cal tenir present també que la durada de la quarantena es pot allargar si surten més
casos positius en fer les proves PCR al GCE, de manera que s’allargarà 10 dies des
del contacte amb els nous casos positius.
Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del
resultat de les PCR d’aquest grup, la quarantena s’ha de realitzar comptant 10 dies des
del darrer cop que van estar en contacte a l’aula aquests alumnes entre ells.
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Si un alumne o una alumna no s’ha realitzat la PCR com a membre d’un GCE per manca
d’autorització o per alguna altra raó, ha de completar la quarantena igualment com la resta
dels seus companys i companyes.
En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per l’autoritat
sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant tests
microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos.
Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 confirmada per
PCR o TAR o serologia IgG durant els 3 mesos anteriors estaran exemptes de fer
quarantena. El centre educatiu, per motius organitzatius, podrà establir si aquests
alumnes seguiran la docència telemàtica amb la resta del GCE o si bé es pot incorporar a
un altre GCE.

5. Retorn al centre educatiu
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona
es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del
document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera
general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre.
Si la PCR o el TAR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari,
ha estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les
recomanacions de l´OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici
dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels
símptomes
No serà necessària la realització d’una PCR de control ni l’obtenció d’un certificat
mèdic per al retorn al centre educatiu.

8. Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas
Els germans i germanes convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha realitzat PCR
per la presència de símptomes compatibles i que està en espera dels resultats), si
pertanyen a l’àmbit d’un centre educatiu han de quedar-se casa fins a conèixer-ne el
resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans i familiars que són
contactes estrets han de fer quarantena durant 10 dies i, en el marc de la cerca activa
de casos, es realitzarà una PCR a aquests germans i altres familiars convivents. Un
resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir
la quarantena en els convivents durant els 10 dies que dura el període màxim
d’incubació.
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