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ANNEX 1

Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb
COVID-19 entre 1'alumnatde! centre (Substitue¡xl'annex4dela Resolució conjunta
del conseller dTducació, Universitat i Recerca i de ¡a consellera de Salut i Consum de 6 dejuliol

de 2020)

Aquest pmtocoi es revisará segons 1'evolució de ia pandemia.

L'objectiu cTaquest protocol es establir les ¡ndicacions i mesures que permetin:

La vigilancia de 1'alumnat per identificar, a partir deis primers símptomes i de
manera rápida, e!s casos sospitosos de teñir ¡a Ínfecció per SARS-CoV-2 activa

per tal d'a'íllar-¡os, Ja que poden transmetre la malaltia.

Realitzar tes primores actuacions a! centre educatiu ¡ mantenir informat

l;equip directiu.
Informar les autoritats sanitáries deis contactes estrets del centre educatiu, si

es confirma el cas.

Actuar segons dictin ¡es autoritats sanitáries en cas de bmt a! centre educatiu.

Per poder dur a terme aquests objectius es necessari seguir e¡ següent protocol:

1. Establiment de la coordinado entre el centre de Salut i el centre

educatiu

Actuadons

S'establirá un canal de comunicado fluid entre el

centre educatiu (CE) i el centre de salut de referencia
(CS-CE), a través de ¡a comissió de salut de! centre '
educatiu, que disposará de les hores de coordinado
necessáries per dur a terme aquesta tasca, amb

1'objectiu de facilitar !a resolució de dubtes en reiació
amb ¡es mesures de promoció de la salut, prevenció ¡
protecdó, així com per coordinar !es actuacions davant

aiumnes amb probiemes de salut i alumnes que ÍnEcÍTn
símptomes compatibles amb COVID-19 al centre

educatiu.

E¡ coordinador de la comissió de saiut dei centre

educatiu i un responsable del centre de salut serán les
persones que coordinaran ¡es actuacions

conjuntament amb e¡ Departament de PÍanEficació i
Centres de ia Conselleria d'Educadó, Universitat i

Recerca i Íes autoritats sanitáries quan sigui necessari.

La CGeduCOVID* coordinará conjuntament amb el

Servei dtEpidem¡o¡og¡a ¡es actuacions quan hi hagi un

cas positiu a! CE.

Responsables

Equip directiu del CE.
CS-CE.
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S;han habiiitat uns teléfons i correus electrónics per
resoldre dubtes i ajudar els centres educatius i eSs

centres de salut en la gestió d'aquesta qüestió.
5'informará deis teléfons s correus electrónics abans de

['inici de ¡es ciasses.

* La CC-eduCOVID es el departament de !a Central de
Coordinado COVID-19 que té ia Conselieria de Saiut i

Consum per tal de coordinar ¡es actuadons davant

sospites de casos, casos confirmáis i estudi de

contactes ais centres educatius. Així mateix, resoidrá

eis dubtes que sorgeixin ais centres educatius amb
relació al contingut dfaquest annex. Aquesta centrai

está en permanent comunicado i coordinado amb ia

Direcció General de Saiut Pública, que pren ¡es
decisions referents a les actuacions en cas de brot a un

centre.

Hi haurá un departament a MaSiorca, un per a Eivissa-

Formentera i un a Menorca, que disposaran cTuns

teiéfons i correus electrónics específics.

2. Informado a la comunitat educativa

Actuadons

Tot el personal de! centre educatiu ha de conéixer e¡

present protocol.

L'equip directiu i el coordinador de ¡a comissió de salut
han cfadoptar !es mesures conduents a assegurar que

aixi sigui.

Les famílies ¡ 1'alumnat (segons el niveSI de maduresa)
han d/estar informáis cTaquest protocoi a través deis

mecanismes oficiáis que tengui establerts el centre
educatiu.

Responsables

Equip directiu del CE.
Coordinador de ¡a
comissió de saiut.

ComunEtat educativa.

Equip directiu del CE.
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Actuadons

Liiurar a totes Íes famílies i alumnat major d'edat dei

centre la següent documentado, e¡ primer dia de
classe:

Consentiment ¡nformat per fer PCR (o una aitra

prova diagnóstica cTinfecdó per SARS-CoV-2)

(apéndixB).
Deciaració responsable per ¡a quai es
comprometen a seguir ¡es normes establertes en

els protocois davant ¡a COVID-1 9, mantenir e¡
centre informat de qualsevo! novetat al respecte

(apéndix4).
Signar i iliurar al centre la documentado esmentada
en 1'apartat anterior durant ¡a primera setmana de

Finici del curs escolar.

Recoilir ¡a documentació esmentada en ¡'apartat
anterior signada durant la primera setmana de Unid

del curs escolar.

Aquesta documentado es custodiará al centre, en

Fexpedientde ¡'alumne.

Responsables

Equip directiu del CE.

Pare, mare o tutor

lega!.

Alumne majorcTedat.

Equip directiu.

4. Símptomes compatibles amb la COVID-19

Es considerará que un aiumne pot ser cas sospitós cfinfecció per SARS-CoV-2,

segons la definido del MJnisteri de Sanitat, quan apareix sEmptomatologEa
dlnfecció respiratoria aguda cTaparició sobtada que cursa amb eis següents

símptomes:

Els mes comuns ¡ndouen: febre, tos E sensació de falta d'aire.

En aiguns casos també hi pot haver disminució dei gust i de 1'olfacte,
calfreds, mai de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat generai, diarrea

vómits,

En els infants es menys freqüent que en els adults ia presentado respiratoria
típica i es mes freqüent ia presentado atípica amb símptomes gastrointestinais,
que ¡nclouen malestar abdominal, náusees, vómits, dolor abdominal i diarrea.

Aquests símptomes son els que actuaiment té definits e¡ IVlinisteri de SanEtat
Están sotmesos a canvis.

C.delTer,16
Polfgon de Son Fuster

07009 Palma
Tel.971 177800
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5. Vigilancia de 1'alumnat relacionada amb la COVID-19

Actuadons

Tots els alumnos abans d'anar al centre s'han de

preñare la temperatura a casa. SÍ ¡'aiumne té mes de

37,5°C no podrá acudir ai centre.

S¡ 1'aparició de símptomes compatibles amb ia COVID"
19, que apareixen en ¡'apartat 4 cTaquest protocol, es

produeix a casa, ¡ralumne ha de quedar ai seu domicili i
s'ha de contactar amb el seu equip sanitari o amb el

dispositiu específic que s'hag¡ indicat per parí de ¡es
autorítatssanstárles.

La familia haurá d'avisar e¡ centre educatiu si ['alumne
es un cas sospitós o confinnat.

No poden acudir al centre eis aiumnes que romanguin
en aíllament domidlJari com a conseqüéncia d'un
diagnóstic per COVID-19, o els que es trobin en un

període de quarantena domiciliaria per haver tingut
contacte estret* amb alguna persona amb símptomes

o diagnóstic de COVID-19 o els que hagin iniciat

símptomes compatibles amb la COVID-1 9 fíns que se'n

descarti el diagnóstic.
En cas que ¡'alumne presenti una malaltia crónica

cfelevada compiexitat que pugui augmentar e¡ risc de
gravetat en cas de contraure ¡a infecció per SARS-CoV-

2, es valorará de manera conjunta amb ¡a familia o
tutor legal i 1'equip sanitari de referencia de 1'alumne,
les implicacions a ¡'hora de reprendre 1'activitat
educativa presendalment al centre educatiu.

Responsables

Pare, mare o tutor

legai.

Pare, mare o tutor

iegal.

Pare, mare o tutor

legal.

Pare, mare o tutor

legal.

Alumne.

Equip sanitari.

*Es defineix com a contacte estret:

1. SE el cas confirmat pertany a un grup de convivencia estable (GCE), es
consideraran contactes estrets totes ¡es persones que pertanyen ai gmp.

2. Si el cas confirmat pertany a una classe no organitzada com a GCE, es

considerará contacte estret quaisevo! alumne que hagi compartit espai amb
ei cas confinnat a una distancia menor de dos metres al voitant del cas sense

haver utiiitzat ia mascareta, excepte eis alumnes entre sis ¡ onze anys, que es

classificaran com a contacte estret ¡ndependentment de l;ús de la mascareta.

3. Els convivents deis casos confirmáis.

4. Quaisevol professional del centre educatiu,docent o no docent, que hagi

compartit espai amb un cas confirmat a una distancia menor de dos metres,

sense mascareta i durant mes de quinze minuts.

C.delTer.16
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El període a considerar será des de dos dies abans de 1'inici de símptomes de! cas
fins ai moment en qué el cas es aíllat En eis casos asimptomátics confirmáis per
PCR, els contactes se cercaran en els dos dies anteriors de la data dei diagnóstic.

6. Actuació davant 1'aparició de símptomes en un alumne al centre

educatiu

Actuadons

SE es detecta dins una aula el cas d'un alumne que

presenti símptomes compatibles amb ¡a COVID-19, el
professor que estigui a 1'aula haurá d'avisar 1'equip

directiu perqué envÍT un substituí, no vulnerable, per
estar amb la resta de! grup i avisi la familia de
1'alumne.

L'alumne que, durant ¡a jomada escolar, presenti

sfmptomes cTinfecdó per COVID-19, es posará una
mascareta quirúrgica després d'haver"se rentat !es

mans i será traslladat a ¡'espai que el centre hagi
habilitatcom a sala d'a'¡'ilament (vegeu 1'apéndix 1).

L'aduit que hagi detectat el cas -iievat que sigui

personal sensible a ¡a COVID-19- será qui el traslladi a
aquest espai. L'aduit també es posará mascareta

quirúrgica, després cThaver-se rentat les mans.

Es procurará Fus de mascareta en majors de tres anys.

No s'obligará a dur ¡a mascareta a !ralumnat amb

problemes respiratoris, ais que tinguin dificultat per
treure's ¡a mascareta per si sois i ais qui teñen

alteracions de conducta que facin ¡nviable ¡a seva
utHitzadó.

S¡ 1'alumne que presenta símptomes no es pot posar

una mascareta quirúrgica, 1'aduitque 1'acompanyifará
us dfuna mascareta de protecdó FFP2 sense válvula,

d'una pantalia facia! i una bata d'un sol us.

No es deixará 1'alumne sol en cap moment, pero es

mantindran sempre que sigui possible ¡es mesures de
distanciament físic, tot tenint en compte 1'edat de
1'aiumne. Si !a sala disposa de mampara de protecció
se'n podrá fer us sempre que 1'edat i situado de
1'alumne així ho permetE.

En el cas que h¡ hagi mes d'un alumne amb símptomes
a la vegada, s'extremaran ¡es mesures de seguretat

dins ¡a saia cfaitlament.

Responsables

Adu!tqueés amb
1'aiumne que inicia

simptomes.

Aduit que es amb
Falumne que inicia

simptomes.

Adult que es amb
Faiumne que inicia

simptomes.

Adult que es amb
1'alumne que inicia

simptomes.

C,ddTer,16
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Lradult que hagi detectat e! cas será e! que quedi amb

1'aiumne fins que un familiar o el tutor legal e! vagj a
recolhr. 5'evitará que a!tres adults del centre educatiu

entrin en contacte amb aquest 1'alumne, per evitar

possibles contagis.

IMPORTANT: En e¡ cas de percebre que 1'alumne que
comenta a teñir símptomes es troba en una situado

de gravetat o té dificultat per respirar, s'avisará e! 061 i
se seguirán Íes instrucdons que s'indiquin.

S'avisará el pare, mare o tutor legal perqué reculiin e¡

seu fiil ¡ seis indicará que han de contactar amb ei seu

equip sanitari, preferiblement telefónicament, o amb
el dispositiu específíc que s'hag¡ ¡ndicat per parí de les
autoritatssanitáríes.

El pare, mare o tutor legal es posará en contacte al

mes aviat possibie amb i'equ¡p sanitari de l'a!umne o

amb el dispositiu específic que sfhag¡ ¡ndicat per part
de Íes autoritats sanitáries per tal d'avaluar ei seu estat

de salut i realitzar les actuacions oportunes.

E! trasiiat al domicili o ai centre sanitari no es realitzará

entransportpúblic.
L/equip sanitari fará ¡a valorado clínica de ¡'aiumne Í

decidirá Factuació a dur a terme. Podrá indicar que es

fací o no la PCR segons sospita diagnóstica.

Els alumnes E personal docent i no docent que

pertanyin a !a ciasse del possible cas (alumne que
comenta a mostrar sfmptomes al CE) podran restar al
centre educatiu fins que el cas sospitós tengui el
resuStat de ¡a PCR. Mentrestant, s'ha de procurar que

no es relacionin amb aitres alumnes o altres persones

del centre educatiu.

Els alumnes, els professors i qualsevol aitre

pmfessional de i'au¡a de ¡'alumne tindran especial

esment amb les mesures de protecció amb 1'objectiu
de no augmentar el nombre de contactes,

principaiment si queden al menjador, a activitats
extraescolars o altres activitats (quan aquestes

activitats estiguin autoritzades ¡ en funcionament).
L'endemá, els companys de l/alumne que ha presentat

símptomes podran acudir a classe extremant les

mesures de seguretat. AExí i tot hauran cfevitar

Equip directiu del CE.

Adultque es amb

ralumne que inicia
símptomes.

Equip directiu de¡ CE o
persona en qui deiegui.

Pare, mare o tutor

legal.

L'equip sanitari.

Equip directiu del CE.

Pare, mareo tutor

lega!,

C.de!Ter,1G
Polígon de Son Fuster
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qualsevoi contacte socEa! (extraescolars, visites,

compres, pares ¡nfantiis, etc.), amb excepció deis

convivents.

Els germans convivents amb 1'alumne que presenta

símptomes no poden acudir al seu centre educatiu fins

a teñir e! resultat negatiu de la prova del cas sospitós.

1/alumne a qui se 1¡ ha realitzat la PCR no podrá
acudir al centre educatiu fins a teñir el resultat de

la prova.

S¡ el resuitat de la PCR es negatiu o no ha estat
necessari realitzaNa, 1'alumne es podrá incorporar al

centre quan estigui resolt el seu problema de saiut. De
manera general, els aiumnes es podran reincorporar

quan faci 24 hores que es tmben sense febre. No

calará disposar d'un certEficat medie per a ¡a
reincorporado ai centre educatiu.

S¡ el resultat de !a PCR es positiu se seguirán les
¡ndicadons assenyalades en e¡ següent punt.

Pare, mareo tutor

legal.

Pare, mare o tutor

legai.

7. Actuado si el cas es confirma

Actuacions

L/equip sanitan de 1'aiumne que presentava símptomes
o eis professionals sanitaris de! dispositiu especffic que
s'hagi ¡ndicat per parí de ¡es autoritats sanitáries
informará del resuitat de la prova diagnóstica (PCR) a

la famíiia o tutor !egaL

Lrequ¡p sanitari que confirma e¡ diagnósticfará la
notificado al Servei d'Epidemio¡ogÍa (vigilancia)
mitjan^ant el formuiari de declarado obiigatória i

urgent.

L'equip sanitari enviará un correu electrónic a la CC
eduCOVID corresponent que Ínclourá les següents
dades: nom ¡ llinatges de !ra!umne, DNI (si en té),
teléfon de contacte i centre educatiu de l;alumne.

La CC-eduCOVÍD corresponent disposará deis resultats
de les PCR realitzades E confirmará que s'ha fet ¡a

declarado obligatoria de la malaltia.
L;equip sanitari de ¡'aiumne o els professionals
sanitaris del dispositiu específíc que s'hagi ¡ndEcat per

part de ¡es autoritats sanitáries fará e! seguiment ciínic
del cas i notificará eis contactes convivents i de 1'entom

Responsables

Equip sanitari de
1'alumne.

CC-eduCOVID

corresponent.

Equip sanitari de
1'alumne.

C.delTer,16
Polfgon de Son Fuster

07009 Palma

Td. 971 177800
educadoluniversitat.caib.es
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social (no del centre educatiu) a 1'equip de rastreig
corresponent a través deis mecanismes establerts.

Lalumne haurá cTestar en aTllament domiciliari un

mlnim de deu d¡es des de 1'inici deis símptomes,
sempre que els tres darrers dies no hagi tengut febre

ni cap a!tre sfmptoma. Podrá acabar Faíllament quan

ho indiqui el seu equip sanitari.

En cas que un alumne hag¡ estat ¡ngressat i se Si doni

1'alta malgrat que el resultat de ia PCR continui sent
positiu, aquest alumne haurá de mantenir 1'a'Íllament

domicilian almenys catorze dies des de 1'alta
hospitalaria. A partir deis catorze dies, i sempre que

n'hagin transcorreguttres des de la resolució de la

febre ¡ el quadre clínic, podrá fínaiitzar l/aTllament a

partir de les indicacions de¡ seu equip sanitari, Aquests
dies no es comptabiiitzaran com absentisme escolar.

La CC-eduCOVID corresponent informará el Servei
cTEpidemiologia, 1'equip directiu del centre educatiu, la
Conselleria cTEducació, Universitat i Recerca ¡ el centre

de salut de referencia del centre educatiu de
1'existéncia d'un cas positiu al centre.

L'equip direcíiu del centre educatiu i la CC-eduCOVID
corresponent coordinaran les actuacions que s'han de

dura terme.

L'equ¡p directiu del centre educatiu remetrá per correu

electrónic a !a CC-eduCOVID corresponent Í alServei
d'EpidemÍo¡og¡a un llistat amb el nom del centre i ¡es
dades de! cas confírmat ¡ deis contactes estrets del cas.

Aaquestefecte,tal com s'espedfica en l'apartatUI.16

de 1'annex 1 cTaquest protoco!, els centres educatius

han de disposar de registres d'assisténcia diaria de
totes ¡es activitats dei centre.

Aquest ¡listat es facilitará mitjan^ant 1'arxiu en format

Excel que es podrá fer directament al GE5TIB o cTacord
amb el mode! que es podrá trobar a la página web de
la DJrecció General de Planificado, Ordenado i Centres.

En el cos del correu s'h¡ ha d'inc¡oure el nom del centre

educatiu i de ia iocaiitat on es troba, així com e¡ nom
de ¡a persona de contacte i un teléfon de contacte.

Les dades del cas confirmat que s'han de recollir son:

CC-eduCOVID

corresponent

Equip directiu del CE.
CS-CE.

Equip directiu del CE.

C.delTer,16
PolfgondeSon Fuster

07009 Palma
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Nom i ¡linatges de i'alumne.
Data de naixement.

Té germans al centre educatíu? Sí/No.

Presenta malalties cróniques? Sí/No.
Curs i grup.

Pertany a un grup de convivencia estable? Sf/No.
Utilitza transport escoiar? Sí/No.
Utilitza servei de menjador? Sí/No.

Les dades de cada aiumne que ha estat contacte estret

(segons ¡a definido de 1'apartat 5 d'aquest document)
que s'han de recoiiir son:

Nom complot

Nom complet del pare, de ¡a mare i/o dei tutor
lega!.

Número de teléfon de contacte de cadascun.

Data de naixement de 1'alumne.

DNI de iralumne, s¡ en disposa.

Consentiment perfer PCR, signat: Sí/No.

Es moit ¡mportant incloure en un únic Slistat els

contactes estrets de ¡'alumne amb PCR positiva: de¡

grup de convivencia estabie, del grup/agrupaments de
¡'aiumne, i deis servéis de menjador, cafetería,

transport escolar, escoia matinera, activitats

extraescolars o aitres, quan estiguin en funcionament.

Ais centres púbiics, 1'equip directiu del centre trametrá
ai Servei de Prevenció de RÍscs Laboráis amb copia a la
CC-eduCOVID corresponent e! llistat de professors que
han estat en contacte estret en ¡es 48 hores prévies

1'aparició deis símptomes amb e¡ cas confirmat.

L/equip directiu del centre educatEu informará totes les
famíiies deis possibles contactes estrets de 1'alumne,

telefónicament i per escrit (a través de! GESTIB o de

qualsevol aitre procediment que determinin en e¡ p!a

de contingencia), que e¡ seu fil! es un possibie contacte
estret d'una persona PCR positiva de ¡'entom del
centre educatiu. En cap cas slnformará dei nom de

1'alumne que es positiu.

La CC-eduCOVID corresponent confirmará quins son
e¡s contactes estrets i en coordinado amb !'equip

directiu dei CE programaran la data i hora per a ¡a
presa de mostra deis contactes identifícats a 1'ámbit
educatiu. Aquesta es reaiitzará a ¡es instai-lacions que

determinin les autoritats sanitáries.

Equip directiu dei CE.

Equip directiu dei CE.

Equip directiu de! CE.
CC-eduCOVID

corresponent.

C,de¡Ter,16
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En el moment de fer ia PCR, eis sanitaris informaran

deis procediments a dur a terme en espera del
resultat.

L'equip directiu informará les famíties de 1'alumnat que
es contacte estret del día i hora en qué stian de fer ¡a

prova diagnóstica PCR.

Un resultat negatEu d'aquest test a!s contactes no

eximeix de ¡a necessitat de mantenir la quarantena

durantcatorze dies.

5'mfonnará que han de fer quarantena domiciiiána
durant catorze dies des dei darrer contacte amb e! cas

positiu (vegeu el model dlnformació en ¡/apéndix 2).

Les persones que Ja han tingut ¡nfecció per SARS-CoV-2
confirmada per PCR en els sis mesos anteriors, estarán

exempts de fer quarantena.

La CC-eduCOVID corresponent o el cfisposltiu especffic

que s'hag¡ ¡ndicat per part de ¡es autoritats sanitáries
informará deis resultáis de la prova diagnóstica a ¡es

famílies:

En cas que sigui negativa, rebran un SMS al teléfon
de contacte.

En cas de resuitat positiu, es rebrá una trucada

telefónica des de Saiut i indicaran les actuacions a

seguir.

Els contactes estrets que siguin persones treballadores
de! centre educatiu contactaran amb el servei de

prevenció de riscs laboráis respectiu ¡ seguirán el
protocol establert (vegeu ifannex 5).

Lequip directiu del centre educatiu contactará amb la
familia per fer el seguiment de les activitats educatives
¡ les adaptacions cumculars que es considerin

pertinents deis alumnes que han dfestar en aillament/

quarantena, si el seu estat de saiut ho permet.

Equip dErectiu del CE.

CC-eduCOVID

corresponent.

Equip directiu del CE.
Responsable SPRL del
CE.

Equip directEu dei CE.

EquEp docent CE, tutor,

C.delTer,16
Polfgon de Son Fuster

07009 Palma

Te¡,971 177800
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8. Actuado en cas de brot

Dins Fámbit educatiu es considera un brot quan h¡ ha tres o mes casos
positius al centre educatiu.

Actuadons

Les autoritats sanitarios faran una avaiuació del risc i
s'informará ai centre educatiu de les mesures a

prendre.

La CC-eduCOVÍD corresponent mantindrá un contacte
fluid i continuat amb Saiut Pública amb !a finaiitat
d'avaluar el nivell de risc.

Segons la situado i e¡ resultat d'aquesta avaluació, es
decidirá quines mesures sradoptaran, que podran ser:

BROT DINS UNA AULA (tres o mes casos a un GCE o a
una classe no organitzada com a GCE, amb vincie

epsdemioiógic* entre ells):

Aíllament domicilian deis casos.
Identificado i quarantena deis contactes dei GCE o
deis contactes estrets de la classe no organitzada

com a GCE.

S¡ els casos pertanyen a un GCE, suspensió de

1'activitat docent del grup catorze dies des de 1'Jnici
de ¡a quarantena deis contactes.

S¡ els casos pertanyen a una classe no organitzada

com a GCE, manteniment de PactivEtat docent per
ais alumnes no ciassifícats com a contactes estrets,

Continuado de 1'activitat docent amb normalitat

extremant les mesures de prevenció i higiene en
totes ¡es etapes educatives, amb excepció del GCE
afectat.

BROT A DIVERSES AULES SENSE VINCLE
EPIDEMIOL06IC (tres o mes casos a un GCE o a una
classe no organitzada com a GCE sense vincles

epidemiológics):

ATIIament domicilian deis casos.
Identificado i quarantena deis contactes del GCE o
deis contactes estrets de ¡a classe no organitzada

com a GCE.

Si e!s casos pertanyen a un GCE, suspensió de
1'activitat docent de cada GCE fins transcorreguts

Responsables

Direcció General de
Saiut Pública, Servei

cfEpidemiologia, en
coi-laboració amb el
centre coordinador

edu-COVID

corresponent.
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catorze dies des de 1'inici de ¡a quarantena deis

contactes.

S¡ els casos pertanyen a una classe no organitzada

com a GCE, manteniment de 1'activitat docent per

ais alumnes no classificats com a contactes estrets

en cada una de les ctasses no organitzades com a

GCE.

Continuado de 1'activitat docent amb normalEtat

extremant ¡es mesures de prevenció i higiene en
totes ¡es etapes educativos, amb excepció deis

gmps afectáis.

BROT A DIVERSES AULES AMB VINCLE
EPIDEMIOLOGIC (tres o mes casos a diferents GCE o a

classes no organitzades com GCE amb un cert grau de

transmissió entre els diferents grups
independentment de la forma cTÍntroducdó del virus
en el centre escolar):

ATIiament domicilian deis casos.
Identificació i quarantena deis contactes de! GCE o
deis contactes estrets de la classe no organitzada

com a GCE.

Estudi de ¡a reiació existent entre els casos ¡ si es
demostra i'ex¡sténcia d'un vincie epidemioiógic ¡

no s'han pogut implementar ¡es mesures de

prevendó i higiene es valorará 1'adopció de

mesures addicionals com ¡'extensió de la

quarantena i suspensió de ¡'activitat docent
cTaltres gmps fins transcorreguts catorze dies des
de i'¡md de ¡a quarantena, o el temps que slndiqui
en funció de 1'evolució deis brots. L'actuació pot

comportar el tancament de línies completes/ cicles

o etapes educatives.

Continuado de 1'activitat docent amb normaiitat
extremant les mesures de prevenció i higiene en

totes ¡es etapes educatives, amb excepció deis

gmps afectáis.

BROTS EN EL CONTEXT D^UNA TRANSMISSIÓ NO
CONTROLADA (si es considera que es dona una
transmissió no controlada al centre educatiu amb un

nombre major de ¡'esperat per ai segment d'edat en un

temtori específEc, ¡a DÍrecció General de Saiut Pública i

Participado realitzará una avaiuació de risc per
considerar la necessitat d'escaiar les mesures i

valorará, en darrera instancia, ei tancament temporal

C.defTer,16
Polfgon de Son Fuster

07009 Paima

Tel.971 177800
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del centre educatiu):

S'han d'a'1'ilar domiciliáriament e¡s casos.

En una situado de transmissió no controlada,

després cTuna avaluado de la situació
epidemiológica, cai escalar les mesures de control
que poden arribar a determinar e¡ tancament
temporal del centre educatiu.

Inicialment el centre educatiu romanará tancat
durant catorze dies, encara que la durada cCaquest

període podrá variar en funció de ¡a situado

epidemiológica, de ¡'aparició de nous casos que
desenvolupin símptomes J dei niveil de transmissió
que es detecti en el centre educatiu.

La reobertura del centre educatiu es reaiitzará

quan la situado estigui controlada i no hi hagi risc
per a ia comunitat educativa.

*Vincle epidemioiógic: es diu que h¡ ha vincle

epidemiológic quan h¡ ha reiació entre e¡s casos.

Per a mes informado:

En e¡s següents enila^os es pot trabar informado sobre diferents aspectes
relacionáis amb !a infecció per SARS-CoV-2 a ¡a infancia:

Canal de Youtube de !a Conselieria de SaÍut Í Consum:

https://www.youtube. com/channel/UCMjl V07H¡vRIim6eR2VpkhQ^

Coronavirus GOIB. Infancia i COVID-19:
http://www. caib. es/sites/coronavirus/es/Ínfanda í covid- 19/.

Coronavirus GOIB. Informado per a ia Ciutadania:
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion general sobre ei covid-

19,.

Sen/ei d'Atendó a la DiversEtat de ¡a Conseilena d'Educac¡ó, Universitat i
Recerca: http://www.ca¡b.es/sites/d{versttat/ca/inid~56096/?campa==yes

Ministeri cTEducació ¡ Formació Professional:
http://www,€ducac¡onyfp.gob.es/destacados/COVID-19.html#anda01~1.

https://www,educadonyfp.gob.es/dam/Jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-
ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-san¡tanas-para-r€apertura-centros~fase-2-

fmaf.pdf.
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