Pla de Gestió
de casos COVID-19
Curs 2020-21

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 2020-2021 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. El que ha estat assignat és el CAP St. Llàtzer.
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 14 dies.
3. Que no he estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els últims 14 dies.
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.
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
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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.
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.
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2.1. 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.
El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques
següents:
1. A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre
educatiu d’on sigui la persona atesa (alumne/a o treballador/a) per tal de
sol·licitar el llistat de contactes escolars a la persona directora del centre,
informant, al mateix temps, de l’existència d’un cas sospitós.
2. Informar al Servei Territorial d’Educació́.
3. Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR.
4. Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguin
resultar de l’estudi del cas.
2.2. Elements de decisió per establir aïllament en funció del resultat d’una prova
PCR a un alumne o docent.
Resultat positiu

1. Un resultat positiu sempre es comunicarà a través del centre de salut
2. Tots els grups de convivència estable tenen consideració de contacte
estret. La resta de grups no ho són.
3. Tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del
darrer contacte.
4. S’ha de fer una prova PCR a tots els membres del grup estable.
5. El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de
mantenir l’aïllament 14 dies.
6. La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit hospitalització) ha
de mantenir l’aïllament durant almenys 10 dies des de l’inici dels
símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des de que no hi ha
cap símptoma.
Resultat negatiu

1. Es comunica des dels diferents serveis el resultat negatiu de la PCR al
centre amb la màxima rapidesa.
2. La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat
necessari fer-li la PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la
seva simptomatologia sempre sota el criteri dels professionals sanitaris,
que ha d’aconsellar la tornada a l’escola.
3. De manera general, l’alumnat es pot reincorporar quan faci 24 hores que
no tingui febre.
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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 director serà la persona encarregada de comunicar a la persona que
presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre està present al
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.

2.3. Els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments
parcials o total del centre seran:
- Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència establetot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per
tant s’ha de recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant
14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició
de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva
presencial per a aquest grup i es farà a partir del dia següent a la
comunicació del cas positiu. Es farà un test PCR a tots els membres del
grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas
diagnosticat. Sempre que sigui possible aquestes PCRs es faran a la
mateixa escola (en un lloc ventilat) per facilitar la recollida i evitar
desplaçaments als centres d’atenció primària . Un resultat negatiu
d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la
quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.
- Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups
de convivència diferents d’un mateix espai - tot el grup de convivència
estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de
la valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la
quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies
després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous
casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial
en l’espai afectat, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els
membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un
cas diagnosticat igual que en l’anterior situació. Un resultat negatiu
d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la
quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.
- Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a
grups de convivència en diferents espais - tot el grup de convivència
estable té consideració de contacte estret, per tant s’ha de plantejar la
quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos.
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A més, es podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre
educatiu, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del
grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas
diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de
la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el
període màxim d’incubació.

TAULA 1. DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA
COMPATIBLE AMB LA COVID-19
CAS
POTENCIAL
(curs/Cicle)

ESPAI
HABILITAT
PER
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

CAS 01

Aula 6

Docent del grup
estable o docent
que el té a l’aula en
el moment de la
detecció.

Director
Ramon Alemany

Director
Ramon Alemany

Curs/cicle

TAULA 2. SEGUIMENT DE CASOS
ALUMNE/
ALUMNA

DIA I HORA
DETECCIÓ

EXPLICACIÓ DEL
PROTOCOL
SEGUIT I
OBSERVACIONS

PERSONA DE
SALUT AMB
QUI ES MANTÉ
EL CONTACTE I
CENTRE
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA

PERSONA
REFERENT DEL
CENTRE PELS
CONTACTES
AMB SALUT

Data/hora

Director
Ramon Alemany

Montse Clares
Grande
CAP St. Llàtzer

Director
Ramon Alemany

(nom i cognoms)

CAS 01
Nom i cognoms
alumne/a
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3. ALGORITME DE GESTIÓ DE CASOS

1. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un
centre educatiu que presentin símptomes es posaran en contacte telefònic amb
el seu CAP de referència per a una valoració clínica.
2. Els professionals sanitaris del CAP de referència decidiran si fer o no una
prova PCR.
3. En el cas que, un alumne, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor
de serveis d’un centre educatiu es realitzi una prova PCR ho haurà d’informar
al/a la director/a del centre educatiu. El/La director/a de centre educatiu activa
el TRAÇACOVID.
4. El/la director/a de centre educatiu ho comunica al/la inspector/a de centre.
5. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials,
inspecció educativa i serveis centrals de Salut Pública.
6. El gestor COVID del CAP comença la recollida de contactes de l’àmbit
familiar que introduirà al programa “COVID Contacts” i ho registrarà com a “cas
escolar”.
7. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial prioritzarà
el cas.
8. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica
el cas sospitós al Servei Territorial d’Educació
9. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica
el cas sospitós al centre educatiu i recull els contactes estrets del grup de
convivència estable del cas sospitós.
10. El/La director/a de centre educatiu verifica que el cas estigui registrat al
TRAÇACOVID, si no ho està, introdueix les dades al TRAÇACOVID.
11. Si el resultat de la PCR és negatiu, la persona afectada o la família rebrà la
informació a través del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal
sanitari.
12. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis
d’un centre educatiu informen del resultat negatiu al director/a del centre
educatiu. En qualsevol cas, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial
comunica el resultat de la prova als Serveis Territorials d’Educació i aquests al
centre educatiu.
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13. El/la director/a de centre educatiu registra el resultat negatiu al
TRAÇACOVID.
14. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials,
inspecció educativa i serveis centrals de Salut Pública.
15. Si el resultat de la PCR és positiu, la persona afectada o la família rebrà la
informació a través del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal
sanitari.
16. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis
d’un centre educatiu informen del resultat positiu al/a la director/a del centre
educatiu. En qualsevol cas, el gestor COVID comunica el resultat de la prova als
Serveis Territorials d’Educació i al centre educatiu.
17. El/La director/a de centre educatiu registra el resultat positiu al
TRAÇACOVID.
18. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials,
inspecció d’Educació i serveis centrals de Salut Pública.
19. Els serveis centrals d’Educació publiquen la visualització́ de dades de casos
escolar per municipi.
20. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial
comunica el resultat positiu al Servei territorial d’Educació.
21. El Servei Territorial d’Educació informa a/ls l’Ajuntament/s del cas positiu
22. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica
el resultat al centre educatiu.
23. El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial pren les mesures
d’aïllament i les comunica al centre educatiu i als Serveis Territorials del
Departament d’Educació
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