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(*)Annex 1. Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre l’alumnat del centre. 
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CAS SOSPITOT DE COVID (CENTRE EDUCATIU) 

1. Iniciar mesures de protecció:  
 Tutor/a escolar: rentat de mans i col·locació de mascareta 

quirúrgica (FFP2 si l’alumne no la du)  

 Alumne: rentat de mans i és col·locarà mascareta quirúrgica 
(es procurarà el seu us en >3 anys.) 

2. Traslladar a l’alumne a sala de aïllament habilitada. 
3. Contactar amb els pares o tutors legals per informar de situació i 

recollida de l’alumne. 
4. El tutor escolar (SI NO ES VULNERABLE) romandrà amb l’alumne 

fins la seva recollida, sempre mantenint la distancia. 

 

1. Actuació davant la sospita d’infecció del nou coronavirus d’un alumne/a al Centre 
Escolar 

Qualsevol alumne/a que presenti de forma aguda qualsevol dels següents símptomes:  

 Més comuns: Febre, tos i sensació de falta d’aire. 
 A alguns casos també pot  haver disminució del gust i l’olfacte, escalfreds, dolor de gola, 

musculars, de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.  
 

*Amb els més petits  és menys freqüent que als adults la presentació respiratòria típica i és més freqüent  la presentació atípica con 

símptomes gastrointestinals (malestar abdominal, nàusees, vòmits, dolor abdominal i diarrea) 

Si el alumne/a 
presenta símptomes 

greus o dificultat 
respiratòria, s’avisarà 
al 061 pel seu trasllat 

al centre hospitalari. 

Els progenitors contactaran 

amb CITA PREVIA  per la 

APP o telèfon: 902 079 079 

971 437 079 o INFOCOVID 

PEDIÁTRICO (900 700 222, 

L-D de 8h a 20h) per 

sol·licitar cita amb el seu 

pediatra o metge de família. 



 
 

 
 
 

2. Actuació davant la Sospita de Covid d’un alumne/a al Centro Sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

Existeix 
sospita de 

COVID-19? 

SI 

PCR en 24 Hores 

RESULTAT   

PCR 

POSITIU? 

SI 

Retomar activitat 
després de resoldre el 

problema de salut 

NO 

NO 

1. L’alumnat i el personal docent que son 
contactes estrets podran romandre al CE però 
amb mesures de protecció. El dia següent, 
l’alumnat podrà seguir amb normalitat amb les 

mesures de protecció.  
2. L’alumne/a  no podrà acudir al CE fins el 

resultat de la PCR i resolució de símptomes i 
iniciarà aïllament així com els convivents, amb 
quarantena preventiva. 

3. L’equip sanitari realitzarà la presa de mostra 
per la  PCR.  

*CC-EDUCOVID informarà de la 
existència de caso positivo via e-
mail a:  

 Servicio de Epidemiologia.  
 Equip directiu del centre 

educatiu, al email del 
responsable designat. 

 Conselleria d’Educació, 

Universitat i Investigació.  
 Als/les coordinadores 

metges i d’infermeria del 
CS referent del CE. 

 Direcció metja i 

d’infermeria de AP de 
ASEF. 

MANTERNIR 

CONFIDENCIALITAT 

CONFINAMENT DE 

FAMILIARS 

CONVIVIENTS FINS 

RESULTAT PCR 

4. L’equip sanitari informarà: 
 Resultat als pares o tutors legals.  

 Notificació a DGSP 

(vigilancia@dgsanita.caib.es o 

share point. Pendent notificació 
automàtica E-SIAP). 

*Enviarà correu informatiu a CC- EDUCOVID 

(cceducovidef@asef.es) i a centre 

rastreador ASEF 

(crastreadorcovid@asef.es)  

mailto:vigilancia@dgsanita.caib.es
mailto:cceducovidef@asef.es
mailto:crastreadorcovid@asef.es


 
 

 
 
 

3. Actuació davant Cas Confirmat de Covid d’un alumne/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aïllament 
domiciliari durant 

10 dies 

Està asimptomàtica des de 
fa > 3 dies? 

Esperar fins estar 

asimptomàtic 3 dies 

ALTA 

SI 

NO 

1. S’iniciarà l’aïllament al  domicili.  

2. El CE facilitarà a CC EDUCOVID 

cceducovidef@asef.es i al Servei 

d’Epidemiologia 

educacovid@dgsanita.caib.es 
3.  el llistat de contactes estrets escolares, que 

inclourà: 
- CAS CONFIRMAT: NOM, COGNOMS, DATA 

DE NAIXEMENT,  DNI, TELÈFON DE 
CONTACTE, DATA CONFIRMACIÓ POSITIU 
I ÚLTIM DIA D’ASSISTÈNCIA AL CE. 

- CONTACTES ESTRETS PROFESSORAT I 
ALUMNAT: NOM, COGNOMS, DATA DE 
NAIXEMENT,  DNI, TELÈFON DE 
CONTACTE, NOM DELS PROGENITORS, 
DATA  L’ÚLTIM DIA DE CONTACTE AMB EL 
POSITIU AL CE. 
 

4. S’activarà l’ UVAC pediàtrica per la presa de 
mostres (en CE o lloc específic). 

5. L’equip de pediatria o d’Atenció Primària 
realitzarà el seguiment de l’adult fins l’alta.  

6. L’equip directiu del CE informarà a les famílies 
por via telefònica i per escrit de que el seu fill/a 
es un contacto estret.  

Iniciar estudi de 
contactes 

MANTERNIR 

CONFIDENCIALITAT 

mailto:cceducovidef@asef.es
mailto:educacovid@dgsanita.caib.es


 
 

 
 
 

DEFINICIÓ  CONTACTE ESTRET ESCOLAR 

 

  
1. Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE) d’educació infantil (alumnat que no fa ús 

de la mascareta ni mantén la distància de seguretat de manera estricta), es consideraran contactes estrets totes 

les persones que pertanyen al grup.  

2. Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE) d’educació primària/secundària o a una 

classe no organitzada com a GCE, es considerarà contacte estret qualsevol alumne que hagi compartit espai 

amb el cas confirmat a una distància menor de dos metres al voltant del cas durant més de 15 minuts sense ha-

ver utilitzat la mascareta de forma correcta. El tutor de l’alumne, o la persona que designi el centre, serà 

l’encarregat d’avaluar aquest ús adequat de la mascareta.  

3. Els convivents dels casos confirmats.  

4. Qualsevol professional del centre educatiu, docent o no docent, que hagi compartit espai amb un cas confir-

mat a una distància menor de dos metres, sense mascareta i durant més de quinze minuts.  

 
 

 

El període a considerar serà des de dos dies abans de l’inici de 
símptomes del cas fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos 
asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes se cercaran en els 

dos dies anteriors de la data del diagnòstic. 



 
 

 
 
 

4. EDUCOVID Estudi de Contactes Estrets d’un Cas Confirmat 
d’infecció per Coronavirus de l’alumnat 
 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

  

  

Iniciar estudi de 

contactes estrets dels 
escolars 

TEST PCR 

PCR POSITIVA? 

Hi ha més 

de 3 casos 

al centre 

educatiu? 

BROT 

Estudi de casos i 
posteriors 
contactes 

Quarantena 
als 14 dies 

Ha desenvolupat 

símptomes? 

ALTA 

Maneig com 
CAS SOSPITÓS 

 

1. La UVAC pediàtrica 
EDUCOVID sol·licitarà i 

realitzarà la prova PCR 
als contactes estrets 
escolars.  

2. Els casos negatius 
realitzaran quarantena 

durant 14 dies, si no 
inicien símptomes.  

3. EDUCOVID  realitzarà el 

seguiment  control dels 
contactes estrets que 

siguin escolares. 
4. Els casos positius dels 

contactes estrets, es 
valorarà coma brot quan 
hi hagi més de 3 casos 

al centre educatiu.  
5. En cas de brot, Salut 

Pública valorarà les 

mesures a prendre. 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

FAMILIA 

DEMANARÀ CITA 

PREVIA AMB EL 
SEU EAP 

CC EDUCOVID informa 
via email a laboratori 
de microbiologia de 
HCM de la recollida 

CC EDUCOVID 
informa del 
positiu via 

email ( 2. *)  



 
 

 
 
 

5. Documents d’Interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

6. Pàgines d’Interès 

 

- Canal de Youtube de la Conselleria de Salut i Consum: 

https://www.youtube.com/channel/UCMJ1V07HJyRIjm6eR2VpkhQ. 

 

- Coronavirus GOIB. Infància i COVID-19: 

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/infancia_i_covid-19/. 

 

- Coronavirus GOIB. Informació per a la Ciutadania: 

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion_general_sobre_el_covid-19/. 

 

- Servei d’Atenció a la Diversitat de la Conselleria d’Educació, Universitat i 

Recerca: http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/inici-56096/?campa=yes 

 

- Ministeri d’Educació i Formació Professional: 

http://www.educacionyfp.gob.es/destacados/COVID-19.html#ancla01-1. 

- https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-

reapertura-centros-fase-2-final.pdf. 

https://www.youtube.com/channel/UCMJ1V07HJyRIjm6eR2VpkhQ
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/infancia_i_covid-19/
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion_general_sobre_el_covid-19/
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/inici-56096/?campa=yes
http://www.educacionyfp.gob.es/destacados/COVID-19.html#ancla01-1
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-final.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-final.pdf


 
 

 
 
 

7. Dades de Contacte 

 

DIRECCIÓ GENERAL 

DE SALUT PÚBLICA 

900 101 863 
L-V 9-14H 

educacovid@dgsanita.caib.es 

DUBTES GENERALS 
COVID 

900 700 222 

L-D 8-20H 
 

DUBTES FAMILIES DE 

SOSPITES DE CASOS, CASOS 
I CONTACTES ESTRETS ÀMBIT 

ESCOLAR 

INFO COVID 

PEDIÀTRIC  
HASTA 18 AÑOS 

CC EDUCOVID ASEF 
HASTA 18 ANYS 

COORDINACIÓ I DUBTES CE 
DE SOSPITES DE CASOS, 

CASOS I CONTACTES ESTRETS 

ÀMBIT ESCOLAR 

689 516 232-689 948 394 

L-S 8-15H 
cceducovidef@asef.es 

 

DIUMENGES I FESTIUS 8-15H 699 131 610 

 

ALERTA ESCOLAR 
COOREDUCASALUT 

COOREDUCASALUTMENTAL 

COORDINACIÓ I DUBTES CE DE 
CASOS D’ALERTA ESCOLAR 

COMISSIÓ DE SALUT CE 
FORMACIONS I ASSESSORAMENT EN 

SALUT ALS CE 

RESPONSABLE COMISSIÓ 
DE SALUT DEL CS 
REFERENT DEL CE 

COOREDUCASALUT-ALERTA ESCOLAR 

680 451 050 
L-V 8-15h 

myern@asef.es 
 

COOREDUCASALUTMENTAL 
cooreducasalutmental@ibsalut.caib.es 

 

mailto:cceducovidef@asef.es
mailto:myern@asef.es

