
ACTUACIÓ EN 
CAS DE BROT 

versió 31/08/2020 



Dins l’àmbit educatiu es considera un brot quan  
hi ha 3 o més casos positius al centre educatiu 

La CC- eduCOVID mantindrà un 
contacte fluid i continuat amb 
salut pública amb la finalitat 
d’avaluar el nivell de risc. 
I informarà a l’equip del centre 
de salut. 
  
Segons la situació i el resultat 
d’aquesta avaluació, es 
decidirà quines mesures 
s’adoptaran. 
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