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L’objectiu d'aquest document és establir la priorització de les actuacions
davant l’aparició de casos de COVID-19 en els centres educatius, que siguin
d’aplicació mentre la situació epidemiològica es mantingui en l'escenari
actual d'alta circulació viral. Aquestes actuacions s’aniran revisant en funció
de l’evolució de la situació epidemiològica i de la nova informació que es
disposi sobre les variants circulants.
ACTUACIÓ DAVANT SOSPITA O CONFIRMACIÓ DE CASOS DE COVID 19
L'alumnat, professorat o un altre personal dels centres educatius amb
símptomes respiratoris compatibles amb COVID-19, independentment del seu
estat de vacunació o d'haver passat la malaltia, ha de consultar amb el seu equip
sanitari si precisa una valoració i no ha d'acudir al centre educatiu fins a:





Tenir el resultat negatiu d’una prova diagnòstica.
Finalitzar el període d’aïllament mínim de 7 dies després d’un resultat
positiu, sempre que hagin transcorregut 3 dies des de la finalització
dels símptomes.
Tenir la resolució de clínica si el diagnòstic és diferent a la COVID-19.

Els casos confirmats no han d'acudir al centre i han de romandre en aïllament un
mínim de 7 dies a partir de l’inici de símptomes i sempre que hagin transcorregut
3 dies des de la finalització del quadre clínic. En el cas de ser asimptomàtics,
l'aïllament serà de 7 dies des del resultat positiu.
Tal com s'indica en l'Adaptació de l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i
control publicada el dia 30 de desembre de 2021, no és necessari realitzar d'una
prova diagnostica per a aixecar l'aïllament.
El centre educatiu no podrà exigir cap justificant de prova diagnòstica per accedir
al centre.
ACTUACIÓ DAVANT CONTACTES ESTRETS ESCOLARS:
Com a norma general no es faran rastreigs dins l’aula i els centres no hauran
d’enviar els llistats de contactes estrets a CC EDUCOVID.

- Alumnat d’educació infantil i primària: Davant casos positius a l'aula,
independentment del nombre d’alumnes positius a l’aula, els contactes estrets
escolars NO faran quarantena ni és realitzarà cap prova diagnòstica de cribratge.
Única excepció: les persones que tinguin qualque immunosupressió.
- Alumnat de 12 anys o més (no inclosos en el grup anterior), personal docent
i personal no docent: se seguiran les indicacions de quarantena que es proposen
per a la població general, d'acord amb l'adaptació de l'Estratègia de Detecció
precoç, Vigilància i Control: Faran quarantena aquelles persones que, sense haver
passat la malaltia els 180 dies anteriors, no tenguin la pauta de vacunació
completa, i les persones amb immunosupressió.
- Els centres d'educació especial es consideren entorns vulnerables enfront de la
COVID-19 i per això se'ls aplicarà el que s’indica en l'Adaptació de l'Estratègia de
Detecció precoç, Vigilància i Control. En aquests centres es durà a terme el
rastreig de contactes estrets i els equips educatius hauran d’enviar els llistats a CC
EDUCOVID. Aquest rastreig i seguiment dels contactes estrets escolars tendrà lloc
per part de CC EDUCOVID.
En cas de necessitat de realitzar PDIA al grup, cada CC EDUCOVID planificarà la
gestió de la prova.
Proves diagnòstiques als contactes estrets escolars
Únicament es realitzarà PDIA als contactes estrets vulnerables enfront de la
COVID-19 o que visquin en entorns vulnerables, embarassades i persones amb
immunosupressió, independentment del seu estat de vacunació, sempre que no
hagin passat la malaltia els 90 dies anteriors.
Maneig de casos en aules d’educació infantil i primària
Les famílies han de comunicar al centre educatiu si el seu fill/a és positiu per
COVID-19 o hi ha sospita que ho pugui ser
En tenir coneixement per part de la família d’un positiu d’un grup, el centre
educatiu informarà a la resta de les famílies del grup de la presència d'un cas a la
classe i els indicarà que l’alumnat ha d’acudir amb normalitat al centre, que
durant els 10 dies posteriors a l'exposició han d’extremar les precaucions, reduir
en la mesura que sigui possible les interaccions socials i utilitzar de manera
constant la mascareta.
Quan en un període igual o inferior a 7 dies coexisteixin 5 casos o més en un grup
o es doni una afectació del 20% o més de l’alumnat si el nombre d’alumnes del
grup és inferior a 25, el centre educatiu informarà de la situació a CC EDUCOVID
per correu electrònic (especificant de cada cas positiu: nom complet, data de
naixement, telèfon de contacte, curs i data del darrer dia d’assistència al centre).

CC EDUCOVID, després de valorar el compliment de la coexistència de casos, ho
comunicarà a la Direcció General de Salut Pública i Participació per valorar les
actuacions que s’han de seguir. Mentre es decideix l’estratègia a seguir, els
alumnes del grup afectat han d’acudir al centre i es farà una valoració individual
de cada situació.

Maneig de casos en aules amb alumnes de 12 anys o més, professorat o altre
personal del centre
En tenir coneixement d’un positiu en un grup, l’alumnat ha d’acudir amb
normalitat al centre i durant els 10 dies posteriors a l'exposició han d’extremar les
precaucions, reduir en la mesura que sigui possible les interaccions socials i
utilitzar de manera constant la mascareta.
Se seguirà la norma de la població general i si hi ha un augment considerable de
casos dins un grup es podrà consultar els CC EDUCOVID corresponents per
valorar la situació.

Contactes
Els centres educatius que tenguin dubtes en relació a l’actuació davant casos i
contactes contactaran amb CC EDUCOVID preferentment per mitjà del correu
electrònic:
Eivissa i Formentera: cceducovidef@asef.es
Mallorca: educovidgapm@ibsalut.caib.es
Menorca: asme.educovid.ponent@ssib.es
asme.educovid.centre@ssib.es
asme.educovid.llevant@ssib.es

QUALSEVOL PERSONA AMB SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB COVID-19 NO ACUDIRÀ AL CENTRE EDUCATIU
FINS:
- A TENIR RESULTAT PDIA NEGATIVA
- SI NO ES REALITZA PDIA: 7 DIES D’AÏLLAMENT (3 DARRERS SENSE SÍMPTOMES)
- FINS A LA RESOLUCIÓ DE CLÍNICA SI EL DIAGNÒSTIC ÉS DIFERENT A LA COVID-19
Les famílies han de comunicar al centre educatiu si el seu fill/a és positiu per COVID-19 o hi ha sospita que ho
pugui ésser.

MESURES ALS CENTRES EDUCATIUS DAVANT D’UN CAS POSITIU A L’AULA
EN TOTES LES ETAPES EDUCATIVES, EL CENTRE EDUCATIU COMUNICARÀ A LES FAMÍLIES DEL GRUP QUE
ELS ALUMNES HAN D’ACUDIR AL CENTRE I QUE HAN D’EXTREMAR LES MESURES ELS 10 DIES SEGÜENTS
Més informació a https://www.ibsalut.es/coronavirus-covid-19
- PERSONAL DOCENT I NO DOCENT
- ALUMNAT DE 12 ANYS O MÉS (NO
INCLOSOS EN EL GRUP SEGÜENT)

ALUMNAT D’ EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA

MESURES COM LA POBLACIÓ GENERAL:
AUTORRASTREIG A TRAVÉS DE BITCITA
CONTACTES ESTRETS, NO HAN DE FER QUARANTENA

5 O MÉS CASOS
(O UN >20% DE CASOS) EN UN
GRUP EN 7 DIES O MENYS
CENTRE EDUCATIU COMUNICA A CC EDUCOVID

NO QUARANTENA
Excepte persones amb
immunosupressió

CC EDUCOVID NOTIFICA A DGSPiP I ES VALORA
L’ACTUACIÓ A SEGUIR

CC EDUCOVID INFORMA EL CENTRE EDUCATIIU

EL CENTRE EDUCATIU INFORMA LES FAMÍLIES

CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
ES CONSIDEREN ENTORNS
VULNERABLES

RASTREIG I SEGUIMENT DE CONTACTES
ESTRETS PER CC EDUCOVID

Únicament es realitzarà PDIA als contactes estrets, independentment del seu estat de
vacunació, si són persones vulnerables enfront de la COVID-19 o que viuen en entorns
vulnerables, embarassades, persones amb immunosupressió i a persones amb
símptomes compatibles amb la COVID-19.

