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Aquest document estarà sotmés a una revisió permanent en funció de l'evolució de la infecció pel
coronavirus (SARS-CoV-2)
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FONTS
Documents tècnics del Ministeri de Sanitat:
-Guia d'actuació davant l'aparició de casos de COVID-19 en centres educatius a 25/09/2020.
-Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de COVID-19 en centres educatius en
el curs 2020-2021, a 17/09/2020.
-Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 a 25/09/2020.
-Maneig en atenció primària i domiciliària del COVID-19 a 18/06/2020..
-Interpretació de les proves diagnòstiques enfront de SARS-CoV-2 a 24/04/2020.
-Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al
coronavirus (SARS-COV-2) a 7/10/2020.
-Pla de resposta primerenca en un escenari de control de la pandèmia per COVID-19 a 16/07/2020.

NORMATIVA
-Acord del CONSELL INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT, adoptat en coordinació
amb la conferència sectorial d'educació, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut
pública enfront de la COVID-19 per a centres educatius durant el curs 2020-21, a 26/06/2020.
-Protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres
educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21 de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública i el Conseller d’Educació, Cultura i Esport a 30/07/2020. Actualització
a 01/09/2020.
-Gestió de casos de COVID-19 en els centres educatius d'ensenyaments no universitaris de la
Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Es recomana revisar les últimes versions disponibles a:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/centros-educativos.aspx
http:www.san.gva.es
http://www.ceice.gva.es/va/covid-19
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GLOSSARI
GRUP DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE)
És el grup estable de l'alumnat amb la seua tutora o tutor, en el marc del qual les persones membres
del grup podran socialitzar i jugar entre elles, sense haver de mantindre la distància interpersonal
de manera estricta, utilitzant màscara higiènica a partir dels 6 anys. Aquests GCE hauran d'evitar la
interacció amb altres grups del centre educatiu, limitant al màxim el nombre de contactes, amb la
finalitat de garantir la traçabilitat i la gestió dels possibles casos.
El personal de suport docent i no docent que no forme part del GCE i interaccione amb aquest grup
també haurà de portar màscara higiènica i mantenir la distància interpersonal.
GRUP NO CONFIGURAT COM A GCE
La seua organització a l'aula es conformarà respectant la distància mínima interpersonal d'1,5 m i
amb l’ús de màscara higiènica a partir dels 6 anys. El personal de suport docent i no docent que
interaccione amb aquest grup haurà de portar màscara higiènica i mantindre la distància
interpersonal.
RESPONSABLE COVID-19 EN EL CENTRE EDUCATIU
El director o directora del centre o la persona en qui delegue, serà el/la responsable de coordinar la
gestió de les activitats en el centre educatiu sobre els possibles casos.
REFERENT COVID-19 EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
És el coordinador de medicina o d'infermeria del centre de salut que actua com a referent per al
centre educatiu en altres qüestions de salut, d'acord amb l'article 59 de la Llei 10/2014 de Salut de
la Comunitat Valenciana i la Resolució conjunta d'1 de setembre de 2016 de les Conselleries amb
competències en Educació i Sanitat.
COORDINADOR/A COVID-19
Professional de salut pública que realitza la vigilància epidemiològica, amb un paper fonamental en
l'estratègia de seguiment de casos i contenció dels brots de la infecció ocorreguts en el centre
educatiu.
ESPAI COVID-19
Zona reservada per a l'aïllament dins d'un centre educatiu. Serà d'ús individual, amb bona ventilació,
fàcil neteja i amb el material de protecció necessari dins d'una caixa estanca (màscares quirúrgiques
per a l'alumnat i la persona adulta acompanyant i, per si l'alumne o l'alumna no es pot posar una
màscara quirúrgica, màscares de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d'un sol ús
per a la persona adulta acompanyant). A més, disposarà d'una paperera amb tapa i pedal i amb
bossa.
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CAS SOSPITÓS
Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat
que cursa, entre altres, amb febre, tos o sensació de falta d'aire. Altres símptomes com l’odinofàgia,
anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre altres, poden ser
considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.
CAS PROBABLE
-Persona amb infecció respiratòria aguda greu amb quadre clínic i radiològic compatible amb
COVID-19 i resultats de PDIA negatius.
-Casos sospitosos amb PDIA no concloent.
CAS CONFIRMAT AMB INFECCIÓ ACTIVA
-Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós i amb PDIA positiva.
-Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós, amb PDIA negativa i resultat positiu a IgM per
serologia d'alt rendiment (no per test ràpids).
-Persona asimptomàtica amb PDIA positiva amb IgG negativa o no realitzada.
CAS CONFIRMAT AMB INFECCIÓ RESOLTA
Persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment del resultat de la PDIA (PDIA
positiva, PDIA negativa o no realitzada).
CAS DESCARTAT
Cas sospitós amb PDIA negativa i IgM també negativa (si aquesta prova s'ha realitzat) en el qual no
hi ha una alta sospita clínica.
CONTACTE ESTRET EN L'ÀMBIT D'UN CENTRE EDUCATIU
El període a considerar per a l'avaluació dels casos estrets serà des de 2 dies abans de l'inici de
símptomes del cas fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per
PDIA, els contactes es buscaran des de 2 dies abans de la data de presa de mostra per a diagnòstic.
-Si el cas confirmat pertany a un GCE, es consideraran contactes estrets totes les persones
pertanyents al grup.
-Si el cas consignat pertany a una classe que no estiga organitzada com GCE, es considerarà
contacte estret a qualsevol alumne que haja compartit espai amb el cas confirmat a una distància
menor de 2 metres al voltant del cas durant més de 15 minuts, llevat que es puga assegurar que
s'ha fet un ús adequat de la màscara.
-Qualsevol professional del centre educatiu, professor o un altre treballador, que haja compartit
espai amb un cas confirmat a una distància <2 metres del cas sense la utilització correcta de la
màscara durant >15 minuts.
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-En el transport escolar, qualsevol persona situada en un radi de dos seients al voltant d'un cas
durant >15 minuts llevat que es puga assegurar que s'ha fet un ús adequat de la màscara 1.
-En el menjador escolar, las persones que hagen estat en el mateix lloc que un cas, a una distància
<2 metres, durant >15 minuts.
-Els convivents dels casos confirmats.
La valoració de l'exposició del personal que treballa en el centre es realitzarà en funció de l'avaluació
específica del risc de cada cas2.
Addicionalment, les unitats de vigilància epidemiològica podran definir altres contactes estrets en
l'àmbit educatiu, segons les circumstàncies.
BROT
Qualsevol agrupació de 3 o més casos amb infecció activa en els quals s'haja establit un vincle
epidemiològic3.
La declaració de brot, la determinarà el centre de salut pública del departament en el qual estiga
situat el centre educatiu.

1
2

Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 del Ministeri de Sanitat
Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2.

La consideració de contacte estret es valorarà sobre la base de l'adequació i seguiment de les mesures de prevenció
adoptades amb el manteniment de la distància física i ús de màscares i les activitats realitzades. A més, en el cas
dels professors, es tindrà en compte en l'avaluació que desenvolupen una activitat essencial.
3

Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19
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INTRODUCCIÓ
El SARS-CoV-2 també afecta la població infantil i juvenil, encara que l'evidència sobre el seu paper
en la transmissió és limitada4. Un estudi realitzat en població representativa del conjunt d'Espanya
va trobar una prevalença d'anticossos enfront del virus d'un 5,0% (4,7% a 5,4%) en la població
general, i és del 3,4% (2,9% a 3,9%) en la població menor de 20 anys5.
A la Comunitat Valenciana, la Incidència Acumulada en els menors de 20 anys ha sigut de 181 casos
per 100.000 habitants (1.793 casos), i és per als majors de 20 anys de 472,6 (18.947 casos). No
s'aprecien diferències per sexe. Per grups d'edat, en els menors de 20 anys la distribució dels casos
acumulats des de l'inici de l'epidèmia respecte al total ha sigut de: 1,5% (0 a 3 anys); 4,2% (4-15 anys)
i 3% (16-19 anys). És a dir, un 8,3% del total de casos.
En l'evolució temporal destaca un increment de la incidència de la malaltia en els menors de 20 anys
a partir de la setmana del 12 al 18 de juliol de 2020, que se situa en el període actual en un
percentatge d'afectació per a aquest grup d'edat del 16,6%. Aquest augment ha sigut més significatiu
en el grup de 4-15 anys (8,8%), seguit de 16-19 anys (5%) i de 0-3 anys (3%).
Un informe de revisió recent en l'àmbit internacional6 posa en relleu que si s'apliquen les mesures
preventives i d'higiene adequades, el paper de l'entorn escolar en la transmissió comunitària de la
malaltia seria similar al d'altres entorns amb la mateixa densitat de persones. També assenyala que
la transmissió entre xiquets i xiquetes a l'escola és poc freqüent, i no és pas la causa primària de la
infecció per SARS-CoV-2, particularment en educació infantil i primària. D'altra banda, l'estudi
destaca que la majoria dels xiquets i xiquetes que s'infecten no desenvolupen símptomes o els
desenvolupen de manera lleu, per la qual cosa la infecció pot passar desapercebuda.
Les mesures per a la contenció ràpida de la infecció inclouen la gestió adequada en el centre
educatiu de les persones que inicien símptomes, la identificació precoç dels casos, la identificació,
quarantena i seguiment dels contactes estrets i la identificació de possibles focus de transmissió en
col·lectius específics.
Davant els diferents escenaris que puguen donar-se, s'ha d'organitzar una ràpida resposta que
permeta controlar un possible brot. Això inclou la possibilitat que s'indique el tancament reactiu
transitori d'una o diverses aules, juntament amb diferents escalons de mesures que considere salut
pública a través de l'avaluació del risc7.
4 Li et al. The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review. J Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc7323934/
5 Pollán M et al. Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENA-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study. Lancet.
2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/piis0140-6736(20)31483-5/fulltext
6

COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. Stockholm: ECDC;2020.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-schools-transmission-august%202020.pdf
7 Mesures de Prevenció, Higiene i Promoció de la Salut enfront de COVID-19 per a centres educatius en el curs 2020-2021
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És fonamental el seguiment de les mesures demostrades eficaces en l'entorn escolar com el
distanciament físic, ventilació, llavat de mans regular i utilització de màscares, per a contribuir a
reduir la transmissió del virus i al mateix temps mitigar unes altres infeccions respiratòries pròpies
de les estacions de tardor i d’hivern.
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COORDINACIÓ SANITAT-EDUCACIÓ
Les secretaries autonòmiques d'Educació i Sanitat s'encarregaran de la coordinació entre totes dues
conselleries, com a labor de la Comissió de Seguiment COVID-19 en els centres educatius de la
Comunitat Valenciana.
La coordinació departamental de seguiment i control de COVID-19 en centres educatius recaurà en
la Comissió de Salut Comunitària Departamental (d'ara en avant, “la Comissió”), formada per
responsables departamentals d'assistència sanitària i de salut pública, així com un representant de
l'Administració local membre del consell de salut. S’hi podran incorporar, a criteri i petició de la
comissió, representants, professionals i/o agents vinculats a centres educatius, equips d'atenció
primària i laboratoris del departament.
Composició:
-Direcció d'atenció primària del departament o persona en qui delegue
-Direcció de salut pública del departament o persona en qui delegue
-Representant local del departament o persona en qui delegue
Es podran incorporar uns altres professionals que considere la comissió: responsables
COVID-19 de centre educatius, referents COVID-19 en atenció primària, professionals de
salut pública.
Funcions:
a. Divulgar, adaptar i aplicar en els centres sanitaris del seu departament les instruccions, els
procediments i protocols dirigits a la prevenció, el diagnòstic i tractament de persones
afectades amb COVID-19 en els centres educatius no universitaris.
b. Vigilar l'aparició de casos i brots de COVID-19 en els centres educatius no universitaris del seu
departament i proposar a la Direcció General de Salut Pública i Addiccions les mesures a
adoptar.
c. Assegurar la recollida de la informació epidemiològica per a l'estudi de casos, contactes i
brots.
d. Assegurar la recollida d'informació clínica de casos i contactes en la història clínica (SIAABUCASIS).
e. Organitzar els circuits de presa de mostra de proves per a estudis de contactes, garantint la
prioritat.
f. Establir mesures de control de la infecció davant un cas o brot, en coordinació amb els
responsables del centre educatiu i dels seus Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL).
g. Vigilar l'emplene de les mesures, en particular les d'aïllament i quarantena.
h. Proposar a la CSUSP l'adopció de mesures de restricció, tancament d'aules i tancament de
centres educatius.
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i. Proporcionar a la Comissió de seguiment de COVID-19 departamental la informació que se
sol·licite, així com a la Comissió de Seguiment COVID-19 en els centres educatius de la
Comunitat Valenciana.
La comissió ha de disposar i compartir els contactes de telèfon i correus electrònics dels membres
de la comissió.
Per a facilitar la comunicació, l'adreça de cada centre educatiu disposarà d'un telèfon i un correu de
contacte directe del seu centre d'atenció primària referent, així com d'un telèfon i un correu
electrònic dels responsables de salut pública departamentals.

REQUISITS PER A L'ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU
ALUMNAT
•

La família o figures parentals de l'alumne o alumna i l'alumnat major d'edat signaran un
compromís, abans de l'inici del curs escolar, d'acudir sense símptomes al centre.

•

En l'alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com poden ser
malalties cròniques d'elevada complexitat que puguen veure's agreujades per SARS-CoV-2, es
valorarà, de manera conjunta en els menors d'edat amb la família/tutors i l'equip pediàtric, les
implicacions de reprendre l'activitat educativa presencial en el centre educatiu.
o

la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut no contempla l’expedició de
certificats. En el cas de l'alumnat vulnerable, el pediatre podrà emetre un informe de
salut en el qual conste l'especial risc per a la seua salut d'una infecció per COVID-19
perquè els serveis educatius valoren les condicions d'escolarització.

o

La justificació de no assistència de l'alumnat per motiu de salut pot ser realitzada pels
titulars de la pàtria potestat o tutors legals, amb una declaració responsable.

PROFESSORAT I UN ALTRE PERSONAL TREBALLADOR DEL CENTRE EDUCATIU
•

Els treballadors i treballadores amb condicions de salut que els facen més vulnerables (malalties
cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunosupressió,
embarassades) podran tornar al treball sempre que la seua condició clínica estiga controlada i
mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no
incorporar-s’hi, i s’informarà als equips directius del centre de la seua condició de vulnerabilitat,
justificada pels SPRL.

•

L'SPRL serà el que avalue l'existència de treballadors/es especialment sensibles a la infecció per
coronavirus i d'emetre un informe sobre les mesures de prevenció i protecció necessàries.
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ACTUACIÓ DAVANT CASOS SOSPITOSOS
•

Una vegada s’haja identificat el cas com a sospitós, se li indicarà l'aïllament domiciliari i dels seus
convivents domiciliaris fins a conéixer el resultat de la PDIA.

•

En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea
molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se), s'atendrà el pacient
valorant la necessitat de telefonar al 112.

•

La justificació de no assistència de l'alumnat per un motiu de salut, pot ser realitzada pels titulars
de la pàtria potestat o tutors legals amb una declaració responsable.

•

Els treballadors del centre educatiu hauran de comunicar la seua condició de cas sospitós al
SPRL.

•

No està indicat l'aïllament dels contactes estrets no convivents, és a dir, de les persones que
formen el grup de convivència estable, mentre s'espera el resultat de la prova.

•

Per a la resta d'actuacions s’actuarà d'acord amb el procediment “Casos i contactes de COVID19. Identificació, diagnòstic, seguiment i cribratge” prioritzant tant la primera atenció com la
presa de mostres per al diagnòstic de COVID-19 per a alumnat i treballadors de centres
educatius. La prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) indicada amb caràcter general en l'àmbit
educatiu és la prova ràpida de detecció d'antigen (PRDA).

•

El resultat de la PRDA es registrarà en la història clínica (SIA).

•

Els resultats de la PRDA es comunicaran el mateix dia de l'obtenció de la mostra, telefònicament
per a casos confirmats o per SMS per a casos descartats.

•

Només si l'evolució dels símptomes és major de 5 dies, es realitzarà PCR8. La sol·licitud es farà
en SIA i s'indicarà que la mostra correspon a alumnat o treballadors del centre educatiu per a
ser prioritzada en el laboratori mitjançant petició urgent indicant en Observacions “Educació”.

8 Vegeu per a altres indicacions Casos i contactes de COVID-19, identificació, diagnòstic, seguiment i cribratge
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ACTUACIÓ DAVANT CASOS CONFIRMATS ACTIUS
L'equip COVID del seu centre d'atenció primària:
•
Informarà a la persona amb resultat positiu o als pares/tutors, i als convivents
domiciliaris, de l'obligatorietat d'aïllament en el domicili i facilitarà les pautes a seguir.
S'encarregarà del seguiment clínic del cas fins a l'alta.
•

Realitzarà el cens de convivents i contactes estrets íntims fora de l'àmbit escolar.

Si el cas té l'atenció fora del sistema sanitari públic, el centre d'atenció sanitària habitual
realitzarà aquestes actuacions.
El cas, o els seus pares/tutors, ha d'informar immediatament al responsable COVID en el centre
educatiu i, si és treballador, a més, a l’SPRL.
El responsable COVID en el centre educatiu:
•

Comunicarà al centre de salut pública corresponent la confirmació d'un cas escolar

•
Realitzarà el cens de contactes de l'alumnat en tot l'àmbit educatiu (inclosos
menjador i transport) i enviarà la fitxa corresponent al centre de salut pública (annex 1)
pels mitjans habilitats per a això.
•
Canalitzarà la coordinació amb el centre d'atenció primària de referència, amb el
centre de salut pública i amb les famílies de l'alumnat del centre educatiu.
L’SPRL del centre educatiu:
•
•

Realitzarà el cens de contactes dels treballadors juntament amb el responsable COVID del
centre educatiu.
Es coordinarà amb el centre de salut pública.

El centre de salut pública:
•
•
•
•

Realitzarà l'enquesta epidemiològica i completarà l'estudi de contactes.
Es coordinarà tant amb el coordinador COVID com amb l'SPRL.
Indicarà les mesures d'aïllament i quarantena necessàries que puguen derivar-se de
l'estudi del cas.
En cas de brot o de situació d'augment de transmissió comunitària, ho comunicarà a la
Comissió de Salut Comunitària del departament i facilitarà la informació necessària tant al
centre educatiu com a les famílies.

El cas confirmat podrà incorporar-se al centre educatiu quan s'haja complit el període d'aïllament
preventiu indicat pel protocol sanitari vigent.
En cap moment serà necessari un certificat mèdic per a la reincorporació al centre educatiu.
La resta d'actuacions es realitzaran d'acord amb el procediment “Casos i contactes de COVID-19,
identificació, diagnòstic, seguiment i cribratge”.
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MANEIG DELS CONTACTES
L’estudi de contactes serà dirigit per l'autoritat sanitària. En funció dels resultats, podrà ampliar-se
l'estratègia de cerca activa mitjançant test microbiològics més enllà dels grups d'alumnat en els quals
s'hagen detectat casos. Una prova negativa dels contactes estrets no els eximeix de la quarantena.
CONTACTES FORA DEL CENTRE EDUCATIU
•

Els convivents domiciliaris d'un cas sospitós hauran de quedar-se a casa fins a conéixer el resultat
de la PDIA del cas. Si el resultat és negatiu, acabarà la quarantena. Si es confirma la infecció del
cas, s'actuarà d'acord amb el que s'estableix en el procediment “Casos i contactes de COVID-19,
identificació, diagnòstic, seguiment i cribratge”, fent PCR en el moment de la seua identificació
–t0- i transcorreguts 7 dies de l'última exposició al cas–t7-. Si el resultat és negatiu, es continuarà
la quarantena fins al dia 10.

•

Altres contactes estrets no convivents només han d'iniciar la quarantena una vegada es confirma
el cas. Se'ls realitzarà la presa de mostres per a PCR transcorreguts 7 dies de l'última exposició
al cas–t7-. Si el resultat és negatiu, es continuarà la quarantena fins al dia 10.

CONTACTES EN EL CENTRE EDUCATIU
•

La quarantena dels contactes estrets en l'àmbit educatiu (tant alumnat com personal) es
realitzarà només després de la confirmació del cas.

•

No està indicada la quarantena de les persones que integren el grup de convivència estable del
cas fins a la seua confirmació.

•

Per als contactes del cas, no està indicada la quarantena de les seues GCE ni dels seus convivents
domiciliaris.

•

Salut pública establirà la indicació de quarantena dels contactes estrets després de la
confirmació del cas. Quan siga procedent, organitzarà la presa de mostres a través de la Comissió
de salut comunitària del departament.

•

En el moment d'identificar el cas–t0-, a tots els contactes estrets (siguen contactes de casos
aïllats o en el context d'un brot), se'ls realitzarà la presa de mostres per a PCR .

•

En el context d'un brot en un centre educatiu (més de tres casos amb vincle epidemiològic), es
realitzarà PCR En el moment de la seua identificació (independentment del temps transcorregut
des de la seua última exposició al cas) i transcorreguts 7 dies de l'última exposició al cas–t7-. Si
el resultat és negatiu, es continuarà la quarantena fins al dia 10.

•

La presa de mostres per a PCR en els contactes estrets en l'àmbit educatiu tant en t0 com en t7,
es realitzarà d'acord amb el procediment específic (annex 2), coordinada per la Comissió.

•

En la sol·licitud de la prova s'indicarà que la mostra correspon a alumnat o professorat per a ser
prioritzada en el laboratori mitjançant:
• els serveis homologats EDM (EDUCACIÓ-COVID MEDICINA FAMILIAR) o EDE
(EDUCACIÓ-COVID INFERMERIA) o
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petició urgent indicant en Observacions “Educació”.

•

La vigilància d'aparició de símptomes dels contactes que siguen treballadors del centre educatiu
serà realitzada per l'SPRL.

•

El seguiment dels contactes en alumnes es realitzarà mitjançant vigilància passiva d'aparició de
símptomes pels seus pares o tutors. Davant l'aparició de símptomes:
o

contactaran amb el centre d'atenció primària o sol·licitaran cita mitjançant l'app GVA
coronavirus o la web (http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registrova.html) i

o

avisaran al responsable COVID en el centre educatiu, que es coordinarà amb el centre
de salut pública.

RESTA DE CONTACTES
•

S'actuarà d'acord amb el que s'estableix en el procediment “Casos i contactes de COVID-19,
identificació, diagnòstic, seguiment i cribratge”.
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MANEIG DE BROTS
Es descriuen a continuació, de manera orientativa. els elements de decisió per a establir per salut
pública quarantenes als contactes o, si és necessari, tancaments parcials o totals dels centres, tenint
en compte l'organització de cada centre educatiu.
BROT EN UNA AULA
3 o més casos confirmats en un únic GCE o grup no organitzat com GCE amb vincle epidemiològic
entre ells.
S'indicaran actuacions de control específiques mitjançant la implementació de les mesures de
control habituals:
•

Aïllament domiciliari dels casos.

•

Identificació i quarantena dels contactes del GCE o els contactes estrets dels grups no organitzats
com GCE.

•

Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l'activitat docent presencial fins que hagen
transcorregut 10 dies des de l'inici de la quarantena dels contactes.

•

Si els casos pertanyen a una classe que no està organitzada com GCE: manteniment de l'activitat
docent per als alumnes no classificats com a contactes estrets o, en funció de l'avaluació de risc,
indicar la quarantena de tota la classe.

L'activitat docent continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en tots
els nivells educatius que s'impartisquen en el centre, amb excepció del GCE afectat.
BROTS EN DIVERSES AULES SENSE VINCLE EPIDEMIOLÒGIC
3 o més casos en GCE o grups no organitzats com GCE sense vincle epidemiològic entre aquests.
S'indicaran actuacions de control específiques per a cadascun d’aquests mitjançant la implementació
de les mesures de control habituals.
•

Aïllament domiciliari dels casos.

•

Identificació i quarantena dels contactes de cada GCE o els contactes estrets de cada grup no
organitzat com a GCE.

•

Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l'activitat docent presencial de cada GCE fins
transcorreguts 10 dies des de l'inici de la quarantena.

•

Si els casos pertanyen a una classe que no està organitzada com a GCE: manteniment de
l'activitat docent per als alumnes no classificats com a contactes estrets en cadascuna de les
classes no organitzades com a GCE o en funció de l'avaluació de risc, indicar la quarantena de
tota la classe.

15

CASOS I CONTACTES DE COVID-19 EN
CENTRES EDUCATIUS D'ENSENYAMENTS
NO UNIVERSITARIS CURS 2020-2021

Data:
08/10/2020

Substitueix el de:
08/09/2020

L'activitat docent presencial continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i
higiene, en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre amb excepció dels grups
afectats.
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BROTS EN DIVERSES AULES AMB VINCLE EPIDEMIOLÒGIC
Detecció de casos en diversos GCE o grups no organitzats com GCE amb un cert grau de transmissió
entre diferents grups, independentment de la forma d'introducció del virus en el centre escolar.
•

Aïllament domiciliari dels casos.

•

Identificació i quarantena dels contactes de cada GCE o contactes estrets de cada grup no
organitzat com a GCE.

•

S'estudiarà la relació existent entre els casos i, si es demostra l'existència d'un vincle
epidemiològic i no s'han pogut mantindre les mesures de prevenció i higiene, es valorarà
l'adopció de mesures addicionals com l'extensió de la quarantena i suspensió de l'activitat
docent presencial d'altres grups fins transcorreguts 10 dies des de l'inici de la quarantena o el
temps que s'indique en funció de l'evolució dels brots. L'actuació pot comportar tancament de
línies completes, cicles o etapa educativa.

L'activitat docent continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en tots
els nivells educatius que s'impartisquen en el centre amb excepció dels grups afectats.
BROTS EN EL CONTEXT D'UNA TRANSMISSIÓ NO CONTROLADA
Si es considera que es dóna una transmissió no controlada en el centre educatiu amb un número
major de l'esperat per al segment etari en un territori específic, els serveis de salut pública
realitzaran una avaluació de risc per a considerar la necessitat d'escalar les mesures, i valoraran en
última instància el tancament temporal del centre educatiu.
•

Aïllament domiciliari dels casos.

•

En una situació de transmissió no controlada, després d'una avaluació de la situació
epidemiològica, cal escalar les mesures de control que podrien arribar a determinar el
tancament temporal del centre educatiu.

•

Inicialment el tancament del centre seria durant 10 dies, encara que la duració d'aquest període
podria variar en funció de la situació epidemiològica, de l'aparició de nous casos que
desenvolupen símptomes i del nivell de transmissió que es detecte en el centre educatiu.

•

La reobertura del centre educatiu es realitzarà quan la situació estiga controlada i no supose un
risc per a la comunitat educativa.
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ANNEX 1 FITXA D'INFORMACIÓ DEC ASOS CONFIRMATS
COVID-19 I ELS SEUS CONTACTES DES DEL CENTRE EDUCATIU
AL CENTRE DE SALUT PÚBLICA
La informació accessible i organitzada facilita la valoració del risc i escurça els temps necessaris per
a la realització d'activitats de contenció. A continuació es recull la informació que els centres
educatius han de poder facilitar de manera àgil a salut pública en cas d'aparició d'un cas o d'un brot.
FICHA DE CASO
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LLISTA DE CONTACTES
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ANNEX 2. PROCEDIMENT DE PRESA DE MOSTRES A
CONTACTES ESTRETS EN CENTRES EDUCATIUS
Està indicada la realització de PCR mitjançant aquest procediment als contactes estrets en el centre
educatiu:
-davant un CAS aïllat, en el temps t0
-en el context d'un BROT, en el temps t0 i t7

RECLUTAMENT I ORGANITZACIÓ
1. Es realitzarà una estimació del nombre de persones a les quals se'ls ha de fer la PCR, d'acord
amb el cens de contactes realitzat pel coordinador COVID, per a establir:
•

El lloc on es realitzarà la presa de mostres:
- Disponible durant un horari suficient, garantint les mesures preventives oportunes
(distància de seguretat, ús de màscara) i evitant aglomeracions innecessàries.
- Amb els circuits adequats per a la circulació de les persones citades9. S'ha d'evitar
l'exposició excessiva al sol i al fred.
- Accessible per al transport del material i la recollida de mostres.
- Amb capacitat per a albergar neveres per a refrigerar les mostres (o una via ràpida a les
mateixes) i punts d'accés a internet.
- Pot haver-hi diversos punts de presa de mostres (a criteri de la Comissió de Salut
Comunitària del departament).

•

Les jornades necessàries per a presa de mostres en funció de nombre de persones a les
quals s'ha de realitzar la PCR.

•

Personal necessari per al procediment, que inclourà:
- Punt amb accés a SIP per a donar d'alta a pacients sense SIP (o possibilitat de crida a
UDCA).
- Punt de comprovació del telèfon mòbil en SIP (pot ser el mateix lloc que l'anterior).
- Punt per a sol·licitud de prova de PCR (mèdica) en SIA.
- Punt d'extracció de mostres.
- Punt de conciliació de la mostra (opcional).

•

Material: Taules, portàtils, neveres, EPI, turundes…

9 Si és necessari, es comptarà amb la col·laboració de la policia local i protecció civil
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Distribució en franges horàries, per cens previ, per cognoms o per qualsevol altre criteri
establit en coordinació amb salut pública.

1. Es realitzarà el reclutament individualitzat de les persones, d'acord amb les instruccions de la
Direcció General de Salut Pública, mitjançant trucada de telèfon o SMS, utilitzant el cens de
contactes realitzat pel coordinador COVID del centre educatiu.
2. En la convocatòria s'ha d'informar que:
•

Les persones han d'aportar el SIP.

•

El lloc i horari de la presa de mostres.

ORGANITZACIÓ DE LA PRESA DE MOSTRES
•

Comprovar el SIP i el telèfon mòbil de contacte

•

Entregar el full de DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONFORMITAT amb informació:
- recomanacions d'aïllament domiciliari
- se'ls comunicarà el resultat mitjançant trucada de telèfon o SMS

•

En l'extracció de mostres s'utilitzarà el mateix codi de servei per a tots els professionals de la
mateixa categoria:
- Codi EDM. Descripció, homologat: EDUCACIÓ-COVID MEDICINA FAMILIAR
- Codi EDE. Descripció, homologat: EDUCACIÓ-COVID INFERMERIA

•

S'ha de preveure l'enviament de les mostres al laboratori en funció de la capacitat
d'emmagatzematge.

ESTUDI I CONTROL
•

Als contactes amb PCR negativa:
•

Se'ls haurà indicat que mantinguen la quarantena almenys durant 10 dies des de
l'exposició, amb vigilància passiva, això és, que busquen assistència davant l'aparició de
símptomes.

•

Se'ls enviarà un SMS amb el següent text:

“La seua prova ha resultat negativa. Si té símptomes, telefone al 900300555. La seua prova ha
donat negatiu. Si té símptomes, telefone al 900300555” .
•

Als exposats amb PCR positiva (casos confirmats actius):
•

Salut pública els realitzarà l'enquesta epidemiològica telefònicament.

•

Per al seguiment clínic fins a l'alta, apareixeran en l'agenda de primeres.

•

Els seus contactes apareixeran en l'agenda de primeres per a la indicació de la quarantena i
el seu seguiment.
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En totes dues circumstàncies, l'origen de la cita serà “Salut Pública”.

Davant símptomes com a febre, tos, sensació de falta d'aire, malestar general, etc., haurà de posarse en contacte de manera urgent amb el sistema sanitari, telefonant al seu centre de salut o al 900
300 555.
Consells d'aïllament a:
http://coronavirus.san.gva.es/inicio
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