ACTUACIÓ SI EL CAS
ES CONFIRMA

versió 31/08/2020

ACTUACIONS de l’equip sanitari de l’infant o dels
professionals sanitaris del dispositiu específic
Informar del resultat de la prova
diagnòstica (PCR) a la família o
tutor legal
Notificació al servei
d’epidemiologia (vigilància)
mitjançant el formulari de
declaració obligatòria i urgent
Correu electrònic a la CCeduCOVID que inclourà les dades
del cas
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ACTUACIONS de l’equip sanitari de l’infant o dels
professionals sanitaris del dispositiu específic

Seguiment clínic del cas
Notificar els contactes
convivents i de l’entorn
social (no del centre
educatiu) a l’equip de
rastreig corresponent
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ACTUACIONS de l’equip del centre educatiu

Informar a la Conselleria
d’Educació Universitat i
Recerca de l’existència d’un cas
positiu de COVID-19 a través de
la notificació
Facilitar a la CC-eduCOVID el
llistat d’alumnat que ha estat
contacte estret
Informar a les famílies dels
contactes estrets de l’alumne
I del dia, hora i on han fer-se la
prova PCR
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ACTUACIONS de l’equip de la CCeduCOVID

Informar del cas positiu a:
Al servei d’epidemiologia (si no l’ha feta l’equip sanitari)

A l’equip directiu del centre educatiu
A la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

Al centre de salut de referència
del centre educatiu de l’existència
d’un cas positiu al centre
Programaran la data i hora per a
la presa de mostra PCR dels
contactes estrets identificats
a l’àmbit educatiu
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Realització de la prova PCR als contactes estrets
identificats
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Realització de la prova PCR als contactes estrets
identificats
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Notificació del resultat de la prova PCR
dels contactes estrets

La CC-eduCOVID o el dispositiu
específic informarà dels resultats de
la prova diagnòstica a les famílies:

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

En cas de resultat positiu, es rebrà
una trucada telefònica des de salut i
indicaran les actuacions a seguir
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(*) contactes estrets
Si el cas confirmat pertany a un GRUP DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE), es consideraran
contactes estrets totes les persones que pertanyen al grup.
Si el cas confirmat pertany 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 sense haver utilitzat la mascareta,
excepte els alumnes entre 6 i 11 anys que es classificaran com a contacte estret
independentment de l'ús de la mascareta.
Els convivents dels casos confirmats.

Qualsevol professional del centre educatiu, docent o no docent que hagi compartit espai
amb un cas confirmat a una distància menor de dos metres, sense mascareta i durant més
de 15 minuts.
El període a considerar 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 PCR, els
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contactes se cercaran 2 dies abans de la data del diagnòstic.

