
Cas positiu en un o més membres d'un grup de convivència:

quarantena de tot el grup i test PCR.

Es farà activitat lectiva online.

El resultat es rebrà a través de la 'Meva salut' o amb una trucada del centre

sanitari.

El resultat es comunica a la família per part d'un sanitari.

El Servei de vigilància epidemiològica i els SSTT d'Educació es posaran en

contacte amb el centre per establir mesures.

Resultats:

- Negatiu:

1.

- Positiu: 

1.

2.

GESTIÓ DE CASOS COVID-19
ESCOLA VEDRUNA PALAMÓS 

ACTUAL I T ZAT :  9  DE  SETEMBRE  DE  2020

LES  RECOMANAC IONS  I NC LOSES  EN  AQUEST  DOCUMENT  ESTAN  EN  CONT ÍNUA  REV I S IÓ  I  SERAN

MOD I F I CADES  S I  LA  S I TUAC IÓ  EP IDEM IO LÒG I CA  A IX Í  HO  REQUER Í S .

Aïllar la persona al lloc indicat per aquest ús: despatx recepció.

- Cal fer ús de la mascareta (si no està contraindicat i és major de 2 anys)

- Si cal un acompanyant, també caldrà que porti mascareta

- Si presenta símptomes de gravetat (respiració, vòmits freqüents,

confusió, s'adorm...) cal trucar al 061

- Els professors de guàrdia seran els encarregats d'acompanyar l'alumne.

Majors de 14 anys

Febre o febrícula (+37,5ºC)

Tos

Dificultat per a respirar

Mal de coll*

Refredat nasal*

Mal de panxa amb vòmits

o diarrea

Fatiga, dolors musculars

i/o mal de cap

Pèrdua d'olfacte o gust

Parlar amb la família

Recollir llista dels contactes estrets (Traçacovid)

Informar la persona i familiars del confinament que han de dur a terme.

 El Gestor Covid s'encarrega de:

1.

2.

3.

No està indicat el confinament dels contactes no convivents (grup classe)

mentre s'estigui a l'espera del resultat.

Menors de 14 anys

Febre o febrícula (+37,5ºC)

Tos

Dificultat per a respirar

Mal de coll*

Refredat nasal*

Mal de panxa amb vòmits o

diarrea

Fatiga, dolors musculars i/o

mal de cap

Contactar amb la família - responsable el Director del centre.

- La família ha d'anar a casa i contactar amb el seu CAP de referència.

- El CAP valorarà la realització d'un test PCR (només a l'alumne).

Reincorporació al centre educatiu:

- Negatiu: un cop hagi cedit la simptomatologia i quan faci 24h que no hi ha febre.

- Positiu: passada la quarantena i/o 3 dies de la resolució dels símptomes i 24h sense

febre. No es fa PCR de control.

Germans/familiars convivents d'una cas sospitós? Quedar-se a casa fins a

conèixer resultat. Si la PCR és positiva caldrà fer quarantena.

- El grup de convivència estable del germà o familiar no farà aïllament fins a

conèixer el resultat.

Personal del centre educatiu? El mateix protocol que a l'alumnat.

Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups

de convivència de diferents espais: l'autoritat sanitària es podria plantejar

la interrupció de l'activitat presencial del centre educatiu. Es farà PCR als

grups estables.

Es farà activitat lectiva online.
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TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES

1

3 Aïllament domiciliari de la persona i dels convivents a l'espera de fer-se

la prova.

- No s'aïlla el grup de convivència escolar.

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) només es consideren símptomes

COVID quan hi ha febre o altres manifestacions de la llista.

Cas positiu en dos membres de grups de convivència diferents:

possible quarantena dels grups afectats i test PCR.

Es farà activitat lectiva online.


