Pla de Gestió
de casos COVID-19
Curs 2021-22

INTRODUCCIÓ
Aquest protocol, que s’aplica en el marc del conjunt de mesures de prevenció i
protecció de la salut previstes al Pla d’organització per al curs 2021-2022 per a
centres educatius en el marc de la pandèmia, fixa quines han de ser les funcions del
centre en relació a la gestió de casos de Covid-19:
1.

Informar la comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i actuacions
que ha de seguir el centre educatiu.
2. Coordinar-nos amb la persona assignada com a referent del nostre centre
d’atenció primària:
CAP St. Llàtzer
Referents: Montse Clarès i Joana Sánchez
Telèfon contacte: 937310007
Ext: 2182 Montse Clarés
Ext: 2187 Joana Sánchez
covidescolacsl@cst.cat
3. Reportar les dades dels casos sospitosos i positius a la nova eina que es
posa en marxa aquest any: Traçacovid.
El responsable de la gestió i coordinació de la COVID-19 al centre és el director.
El centre té disponible les dades de filiació i contacte dels integrants dels diferents
grups estables de convivència del centre pel cas que es requerís per part del
sistema sanitari la traçabilitat de contagis.
Els alumnes i les seves famílies, en cas de menors d’edat, han de signar una
declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes
per part de les autoritats davant la COVID-19, mantenint l’escola informada de
qualsevol novetat i permetent l’intercanvi de dades personals amb la finalitat de fer
la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.
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1. Requisits d’accés als centres educatius. Resulta indispensable fer-se
responsable de l’estat de salut personal. Això passa per complir aquestes
condicions fonamentals per poder accedir al Centre:

1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre <37.5,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós. (en cas que la situació epidemiològica ho requerís es considerarà la
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a
l’arribada a l’escola)
2. Que no sóc ni he estat positius per al SARS-COv 2 durant els últims 10 dies.
3. Que no he estat en contacte estret amb
simptomatologia compatible en els últims 10 dies.

positiu

confirmat

o

4. Que no convisc amb una persona diagnosticada de COVID-19.
5. Que no estic a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de
diagnòstic molecular.
En qualsevol dels supòsits es prohibirà l’assistència a l’escola i serà obligació
de les famílies comunicar la situació per tal que els serveis de salut valorin
l’impacte comunitari.
En cas que algun/a alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada
complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la
infecció́ per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o
persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora
de reprendre l’activitat educativa presencialment a l’Escola Municipal d’Art i
Disseny. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per
a complicacions de la COVID-19:
-

Malalties respiratòries greus.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Els alumnes hauran de fer-se responsables del seu estat de salut, per tant a
l’inici de curs signaran una declaració responsable (Annex 5) a través de la
qual:
1. Faran constar que són coneixedors de la situació actual de pandèmia amb el
risc que això comporta i que, per tant, seguiran les mesures que s’hagin
d’aplicar necessàriament en cada moment.

3/8

Àrea Cicles de la vida
Serveis d’Educació
La Rasa, 24
08221 Terrassa
Tel. 937803511
educacio@terrassa.cat

2. Es comprometen a no venir al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o hagi estat en contacte amb
un cas. I es compromet a comunicar-ho immediatament als responsables del
centre educatiu per tal de poder prendre les mesures pertinents.
En el cas del personal docent i no docent de l’Escola que tingui risc elevat de
malaltia greu per coronavirus, seran avaluades pel servei de prevenció de
riscos laborals de titularitat municipal per valorar si poden estar en contacte
amb els infants/alumnat. Les condicions de risc engloben les malalties
cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o
pulmonars, les immunodeficiències i l’obesitat mòrbida. Les dones
embarassades es contemplen com un col·lectiu d’especial consideració.
També caldrà contemplar els requisits d’accés al Centre educatiu de persones
pertanyents a altres entitats o empreses, de cara a la gestió́ de vulnerabilitats
i/o contactes.
2. Gestió de casos

En essència, davant d'una persona que comenci a desenvolupar símptomes
compatibles amb la COVID-19 en l’entorn de l’Escola es procedirà:
1. Se’l portarà a un espai separat d’ús individual ben ventilat (Aula 6 ) i es
contactarà amb el director.
2. Se li col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec, en cas que es tracti
d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se
sola).
3. Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar,
afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor
abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) es trucarà al 061.
A continuació, el/la director/a realitzarà les accions següents:
4. Contactarà amb la família per tal que vingui a buscar a l’alumne/a, en cas
de menors d’edat. Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb
l’alumne/a al Centre.
5. Recomanarà a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que
contactin amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana
que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per
tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita
s’ha de concertar abans de 24 hores.
6. El centre contactarà amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa
per informar de la situació́ i a través d’ells amb el servei de Salut Pública.
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7. Davant d’un cas d’alumnat o personal del Centre, sospitós de covid-19 que
roman al seu domicili, mentre no es confirmi si és positiu o no, l’activitat del
Centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat.
2.1. Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o
lectius, la família o la persona amb símptomes ha de contactar
CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, amb els centres
d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les
necessàries.

en dies no
amb el seu
d’urgències
actuacions

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques
següents:
1. Cercar els contactes estrets de qualsevol àmbit i fer-los el seguiment
adequat.
2. Omplir la informació sobre què cal fer amb el GCE (grup de
convivència estable) del cas confirmat al web covid escoles, perquè
aquesta informació arribi puntualment al RECO, al centre educatiu, i als
serveis territorials d’Educació. Per a cada grup cal informar una de les
opcions següents: obert / confinat / valorat i no cal acció (perquè el
centre educatiu, el RECO i els serveis territorials tinguin la informació que
el cas confirmat no ha estat contacte estret de la resta de GCE).
3. Valorar el resultat de l’estudi de contactes del GCE i descartar un brot
a la classe i als altres grups als quals pertany la persona, i també indicar
les mesures que cal prendre en cada situació. Des dels SVET (Servei de
vigilància epidemiològica territorial) es podran determinar accions
addicionals d’aïllament/quarantena segons l’estudi dels brots.
4. Els gestors covid del SVET també han de coordinar-se amb l’atenció
primària en relació amb la realització de les PCR en contactes estrets.

2.2. Elements de decisió per establir aïllament en funció del resultat d’una
prova PCR a un alumne o docent.
Resultat positiu

- S’ha de fer un estudi de contactes a tots els membres dels GCE
independentment de l’estat vacunal:
1. Alumnes i professorat amb la pauta de vacunació completa i/o
que han passat la malaltia en els darrers 6 mesos: TAR a una de les
farmàcies autoritzades el dia 0-1 del coneixement del cas positiu.
2. Alumnes i professorat sense vacunació o amb pauta incompleta:
PCR als 4-6 dies del contacte. La presa de la mostra d’aquesta PCR
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es pot fer en llocs centralitzats (el CAP de referència de l’escola,
especialment en entorns dispersos, o algun altre punt centralitzat)
o en el mateix centre educatiu, segons convingui a l’efecte de
l’organització de l’atenció primària.

Resultat negatiu

- Un resultat negatiu d’aquest test en els alumnes o professionals que no
estan correctament vacunats o no han passat la malaltia en els 6 mesos
previs no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10
dies que dura el període 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/TAR al GCE, de manera que s’allargarà 10 dies des del
contacte amb els nous casos positius.
- Els alumnes han de ser a casa durant tots els dies que duri la
quarantena i només poden sortir-ne per anar a fer-se la prova
diagnòstica corresponent al contacte estret o, en cas que els hagin
aparegut símptomes, per anar a fer-se el diagnòstic i descartar, si escau,
que es tracti d’un cas positiu.
- Excepte en algun cas puntual, donada la innocuïtat de la prova, i atès
que gran part dels contagis es produeixen en l’àmbit familiar, es
recomana als familiars que no acompanyin els infants durant la presa de
mostra, per tal de no augmentar l’exposició si algun d’ells és positiu.
- 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 fer fins
que hagin passat 10 dies des que van estar en contacte a l’aula per última
vegada.
- Si un alumne o alumna no s’ha fet 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 de membres del grup.
- Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV2 confirmada per PCR o TAR durant els 6 mesos anteriors (180 dies)
estan exemptes de fer quarantena.
-En tots els casos, l’autoritat sanitària, sobre la base dels resultats de
l’estudi de cas que dirigeix, pot decidir ampliar l’estratègia de cerca
activa de casos mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups de
convivència on s’hagin detectat casos.

El director serà la persona encarregada de comunicar a la persona que
presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre està present al
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centre docent de la necessitat d’anar a casa i de trucar al seu CAP per tal
que Salut n’estigui al cas, així com d’actualitzar les dades relatives a cada
cas en el moment en què disposi de nova informació.

2.2. Tornada al centre educatiu
Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer, la persona es pot reincorporar un
cop hagi remès la simptomatologia. En tots els casos cal seguir les
recomanacions que recull el document de no assistència al centre educatiu
per malaltia transmissible.
En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la
persona no hagi requerit ingrés hospitalari, que hagi estat atesa a l'atenció
primària, i que se li hagi indicat aïllament domiciliari, l’aïllament s’ha de
mantenir durant almenys 10 dies des que van començar els símptomes i fins
que hagin transcorregut com a mínim 72 hores des de la desaparició dels
símptomes.
No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder
tornar al centre educatiu.
2.3. Gestió de casos del personal del centre educatiu
Quan un professional docent o no docent rebi un resultat positiu cal que ho
comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de
Terrassa.
El percentatge de professionals dels centres educatius vacunats és molt elevat
(> 90%), per la qual cosa la gestió de casos en aquests professionals és
lleugerament diferent a la del curs anterior:
- Els professionals correctament vacunats que siguin contactes estrets d’un
cas positiu no cal que facin quarantena, sempre que siguin asimptomàtics.
- Els qui formen part d’un GCE sí que s’han de fer una prova de cribratge,
encara que estiguin vacunats: un TAR el mateix dia que s’assabentin que són
contacte estret o l’endemà, en una de les farmàcies habilitades a aquest
efecte.
- Els contactes estrets no vacunats s’han de fer una PCR al 4t-6è dia del
contacte estret, i han de fer quarantena durant 10 dies, independentment del
resultat de la PCR.
- Si la persona ha passat la covid-19 en els 90 dies previs, no es considera un
cas sospitós, tret que tingui una clínica molt suggestiva.
- Tot i que la persona estigui vacunada, poden haver-hi casos positius. Si és
així, s’ha d’actuar com en qualsevol altre cas positiu
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- El personal del centre educatiu que no està vacunat i té un familiar convivent
a l’espera del resultat d’una PCR perquè és un cas sospitós (no si és un
contacte o s’ha fet un cribratge), no pot acudir al centre educatiu fins que no
es conegui el resultat de la prova. Ara bé, no necessita una baixa laboral, sinó
el document de deure inexcusable.
3. Traçacovid

Les direccions dels centres educatius tenen la responsabilitat d’introduir a la
Traçacovid les dades dels alumnes que no estan al RALC i crear els GCE de tot el
seu centre amb la màxima celeritat possible.
Mitjançant la Traçacovid rebran la informació dels casos positius del seu centre
perquè puguin iniciar, juntament amb els RECO, la quarantena dels GCE que
escaigui, informar les famílies i coordinar la prova de cribratge en els contactes
estrets.
També rebran la informació sobre la vacunació dels alumnes i del personal del
centre i, en els casos en què Salut Pública cregui convenient fer estratègies
d’impuls de la vacunació, hi treballaran coordinadament per poder tenir els
percentatges de vacunació més alts possibles.
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