Procediments COVID
Definició de grup de convivència estable (GCE) del la nostra escola: taula 1
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1. CAS SOSPITÒS
− Definició:
> Té simptomatologia compatible amb covid-10 i està a l’espera del resultat de
la PCR
− Qui ha de fer confinament preventiu?:
> la mateixa persona ha de fer aïllament preventiu mentre està pendent del
resultat. Si la PCR dona negatiu, es pot incorporar a l’endemà. Si dona
positiu, haurà de fer tota la quarantena
> contacte estret del cas sospitós només en aquests supòsits:
1. els germans escolars. Si la PCR dona negatiu, es pot incorporar a
l’endemà. Si dona positiu, haurà de fer tota la quarantena
2. convivents que treballin en un centre escolar. Si la PCR dona negatiu,
es pot incorporar a l’endemà. Si dona positiu, haurà de fer tota la
quarantena.
2. PERSONES QUE ESTAN A L’ESPERA DEL RESULTAT D’UNA PCR
− Perquè han estat en contacte estret amb un positiu:
> Quarantena independentment del resultat
− Si no són contacte estret d’un positiu i no són cas sospitós (punt 1), no han de fer
confinament preventiu.
3. CONTACTE ESTRET:
− Definició:
> Són aquells contactes que no s’han pres les mesures de seguretat: estar més
de 15 minuts a menys de 2 metres sense mascareta.
4. CONTACTES ESTRETS DEL GRUP DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE)
− Definició:
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> Es consideren contacte estret aquelles persones que formen part d’un grup
de convivència estable. En la taula número 1, estan definits els GCE de la
nostra escola. Fora d’aquest grup, caldria que es donés un contacte sense
mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de 2 metres de distància. Així,
per exemple, el professorat del nostre centre, en principi no pertany a cap
grup de convivència estable.
− Qui ha de fer confinament preventiu?
> Tots els contactes estrets d’un cas positiu. I També han de fer-se la prova
PCR.
− No han de fer confinament preventiu els contactes estrets d’un grup de convivència
estable mentre un cas sospitós estigui a l’espera del resultat de la prova.
5. Resultat negatiu d’una PCR d’un contacte estret
− Un resultat negatiu d’una PCR d’un contacte estret, no eximeix de la necessitat de
mantenir la quarantena durant tots els dies establerts
6. Actuacions del centre educatiu davant d’un cas positiu en un grup de convivència estable
− La direcció informarà del fet mitjançant l’aplicació Traçacovid per tal d’engegar el
protocol d’actuació.
− Tal com marca el protocol de l’Agència de salut pública de Catalunya, cal fer una
prova PCR a tots els contactes estrets dels casos positius.
− Aquestes proves es faran a l’escola (el centre habilita la sala d’exposicions) per part
d’una unitat mòbil que es desplaçarà a tal efecte, prèviament s’avisarà als alumnes
del dia i hora.
− Què hem de fer a l’aula?
> Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar, el grup de
convivència estable ha de romandre al centre educatiu i ha d’acabar la
jornada lectiva amb normalitat, sempre mantenint les mesures de seguretat
i evitant el contacte amb la resta de grups. Un cop acabada la jornada lectiva
han de retornar directament als respectiu domicilis per iniciar la quarantena.
Si no s’ha pogut organitzar la presa de mostres per a les PCR per part de la
unitat mòbil aquell mateix dia, s’indicarà quan es faran. Es telefona als
familiars dels menors i se’ls informa que la data de realització dels PCRs es
publicarà al web / i que cal portar l’autorització per fer la PCR.
> Si la confirmació del cas positiu és produeix fora de l’horari escolar, la de
membres del GCE han d’anar al centre educatiu en la jornada lectiva següent
per organitzar la realització de la PCR als contactes estrets.
> En cas que la confirmació es produís en cap de setmana, la direcció del
centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets on es
faran les proves PCR, també del dia i hora. La quarantena començarà aquest
mateix cap de setmana.
7. Retorn a l’aula
−

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. De manera
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−

−

general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense
febre.
Si la PCR 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 retorn.
En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la
reincorporació a l’escola o a l’institut.

Vic, 30 de setembre de 2020
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