GESTIÓ DE (POSSIBLES) CASOS COVID-19 A L’ESCOLA
Benvolgudes famílies,
Ja falta poc per a la tornada a l’escola, però encara tenim més coses a dir-vos.
Enguany afrontem molts fronts oberts i els anem compartint amb vosaltres de
manera progressiva. Aquí teniu la informació de les instruccions que hem rebut del
Departament d’Educació (actualitzades el 9 de setembre) i de les mesures que
prendrem, davant la possibilitat d’un cas COVID a l’escola. La informació és densa i
hem fet un resum que explicarem per parts:
Requisits per accedir a l’escola
Cap persona pot accedir a l’escola amb una temperatura superior als 37,5 ºC ni
haver reduït la temperatura prèviament amb antitèrmics.
Cada família haurà de lliurar, cada dues setmanes, el document de responsabilitat
COVID (que adjuntem), el qual indica la no presència de símptomes relacionats
amb la COVID durant els darrers 14 dies. És indispensable lliurar aquest
document per accedir a l’escola. Qui no el porti imprès, en pot demanar una còpia a
l’entrada de l’escola, però en aquest cas us demanem que porteu el vostre bolígraf.
Cal verificar que el/la nen/a no presenta els símptomes:
- febre o febrícula superior als 37,5 ºC
- tos
- dificultat per 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
El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense) són molt habituals i només es
consideraran quan també té febre o altres manifestacions de la llista.
Davant la sospita d’un cas COVID
En cas que un/a nen/a comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19, el/la portarem a un espai aïllat i li donarem una mascareta quirúrgica.
La persona que l’acompanyi també es posarà una mascareta quirúrgica. L’espai on
acollirem el/la nen/a és la sala annexa que hi ha al pati de Primària, que ens ha
cedit la parròquia de Santa Dorotea per a l’ocasió (a qui agraïm una vegada més la
seva predisposició).
Trucarem a la família perquè el/la vingui a buscar al més aviat possible.
Si el/la nen/a té símptomes de gravetat (dificultat per respirar, vòmits o diarrea
molt freqüents, dolor abdominal intens, somnolència...), trucarem al 061 i,
evidentment, a la família.
Seguiment del cas
La família es posarà en contacte amb el Centre d’Atenció Primària, on li donaran
cita abans de 24 hores. Des del CAP també analitzaran la traçabilitat del contagi i
faran el seguiment epidemiològic.

Al Centre d’Atenció Primària es decidirà, si escau, la realització d’un test PCR, el
qual es farà (en la mesura del possible) en les primeres 24 hores després de l’inici
dels símptomes.
Si es realitza una PCR
En aquest cas, el/la nen/a passa a ser el que anomenen Cas Sospitós. Un gestor
COVID de l’EAP es posarà en contacte amb la família per explicar els passos a
seguir.
Mentre s’esperen els resultats de la prova, el/la nen/a haurà d’estar en aïllament
domiciliari. La resta del grup classe continuarà la dinàmica d’escola amb
normalitat, de manera presencial.
Amb la PCR negativa
En el cas que la PCR surti negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, el/la nen/a
podrà tornar a l’escola un cop hagi cedit la simptomatologia. De manera general,
podran reincorporar-se quan faci 24 hores que es troben sense febre.
La família rebrà aquest resultat a través de l’aplicació La Meva Salut, per SMS o per
telèfon.
Amb la PCR positiva
En aquest cas es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància Epidemiològica, a través del
programa “COVID contacts”, que us detallarà el Gestor COVID.
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.
Mentre duri l’aïllament, mantindrem contacte telemàtic amb el/la nen/a i la
família.
No serà necessària la realització d’una PCR per tornar a l’escola.
Referents COVID Escolars
Totes les escoles tenim assignat un referent COVID per atendre i resoldre els
dubtes que vagin sorgint, i també per rebre les directrius en cas que una persona
doni positiu. El nostre referent COVID és de l’Equip de Pediatria Manso.
Com afecta un cas COVID al seu grup de convivència estable?
Com vam explicar, el grup de convivència estable és el grup classe amb qui el
nen/a comparteix tota la jornada escola, el també anomenat grup bombolla.
Davant un cas COVID a la classe, afecta de la manera següent:
- Mentre l’afectat/da espera els resultats de la prova PCR i/o la prova
dona negativa, el grup assisteix a classe amb normalitat.
- Si la PCR surt positiva, tot el grup (nens/es i tutor/a) farà quarantena de
14 dies a casa i se’ls aplicarà un test PCR. Encara que el resultat surti
negatiu, caldrà mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el
període màxim d’incubació. S’està valorant reduir els dies de
quarantena, però encara no n’hem rebut confirmació.
- Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-Cov-2
confirmada per PCR els 6 mesos anteriors, estaran exemptes de fer
quarantena.
- Mentre duri la quarantena del grup, com vam explicar, passarem al
treball telemàtic.

Actuació en cas de germans/es
Mentre no tinguin el resultat PCR del Cas Sospitós, han de quedar-se a casa.
Si el resultat és negatiu, poden tornar a l’escola, amb el seu corresponent grup de
convivència estable.
Si el resultat dona positiu, germans/es i familiars directes hauran de fer la
quarantena i se’ls realitzarà una PCR. El grup de convivència estable d’aquest/a
germà/germana continuarà a l’escola i, en principi, se’ls aplicarà la prova PCR.
Aquell/a nen/a que es troba bé, la seva PCR ha donat negativa, però està en
quarantena a causa de la PCR positiva del seu germà o germana, des de l’escola
establirem contacte telemàtic i li enviarem una selecció de feines mitjançant el
Google Classroom.
Gestió de casos del personal de l’escola
Davant la sospita de simptomatologia associada a la COVID, qualsevol
treballador/a de l’escola marxarà a casa i es posarà en contacte amb el seu
centre d’atenció primària.
En cas que l’equip sanitari valori realitzar-li una PCR, es quedarà a casa fins que no
tingui els resultats, en principi durant les primeres 24 hores.
Si la PCR és negativa, podrà tornar a l’escola quan s’hagi recuperat i hagin passat
almenys 24 hores sense febre i/o altres símptomes.
Si la PCR resulta positiva, es posarà en quarantena, juntament amb el seu grup
estable de convivència, a qui també s’aplicarà el test PCR.
Esperem que aquest resum hagi servit per aclarir tantes informacions que rebem
dia a dia. Aquest és un recull de la darrera versió actualitzada, a dos dies de tornar
a l’escola. Però bé, la situació evoluciona i les instruccions poden experimentar
modificacions, que us anirem explicant.
Com dèiem al principi, aquest curs es presenta amb molts fronts oberts, però
estem posant tots els esforços per pal·liar els efectes de la maleïda pandèmia.
Podeu estar tranquils, que estarem molt atents i us informarem d’allò que
convingui.
Totes aquestes accions pretenen reduir el risc de contagi dins de l’escola, i ens
comprometem a fer tot allò que calgui. En la mateixa línia, us demanem que sigueu
tant o més cautelosos/es quan surten de l’escola, especialment aquestes primeres
setmanes d’inici de curs i de molts retrobaments. En la mesura del possible,
demanem que tots/es reduïm els contactes i, si es relacionen entre ells/es després
de l’escola, que ho facin sobretot amb membres dels seus grups estables. Moltes
gràcies!
Salutacions i fins dilluns,

Equip Pedagògic
12 de setembre de 2020

PD: No oblideu portar el Document de Responsabilitat COVID.

