ANNEX V
Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb
COVID-19 entre l’alumnat del centre, de la Conselleria de Salut i Consum
Aquest protocol podrà ser revisat segons l’evolució de la pandèmia i actualitzat en
les Instruccions sobre el tractament de la salut als centres educatius per al curs 20202021, del Servei d’Atenció a la Diversitat.
Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu i el centre de salut de
referència amb l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes en relació amb les
mesures a dur a terme en prevenció, higiene i promoció de la salut, així com per
coordinar les actuacions davant alumnes amb problemes de salut.
L’objectiu principal de la vigilància és identificar els casos sospitosos que puguin
tenir la infecció activa de forma ràpida a partir dels primers símptomes per tal
d’aïllar-los, ja que poden transmetre la malaltia.
Els símptomes més comuns compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i
sensació de falta d’aire. En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i
de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general,
diarrea i vòmits. Els símptomes solen aparèixer de forma sobtada.
Si l’aparició de símptomes es produeix a casa, l’alumne ha de quedar al seu
domicili. Abans d’anar a l’escola s’han de prendre la temperatura.
No podran anar al centre els alumnes que estiguin en aïllament domiciliari degut
a un diagnòstic per COVID-19, o els que es trobin en un període de quarantena
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes
o diagnosi de COVID-19.
Es classifica com a contacte estret:
•

Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas: personal sanitari o
sociosanitari que no hagi emprat les mesures de protecció adequades,
membres familiars o persones que hagin tingut algun altre tipus de contacte
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físic similar.
•

Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància
menor de dos metres (exemple: convivents, visites) i durant més de quinze
minuts.

•

En un avió, vaixell, tren o altre mitjà de transport terrestre de llarg recorregut
(sempre que es pugui identificar l’accés als viatgers) els passatgers situats en
un radi de dos seients al voltant d’un cas i la tripulació que hagi tingut
contacte amb aquest cas.

Actuació davant l’aparició de símptomes en un alumne al centre educatiu
A l’alumne que durant la jornada escolar presenti algun problema de salut agut,
inclosos els símptomes d’infecció per COVID-19, se li posarà una mascareta
quirúrgica si té més de tres anys, l’adult es posarà la mascareta quirúrgica i
ambdós es rentaran les mans. No s’obligarà als infants menors de 6 anys i als
alumnes amb discapacitat a posar-se la mascareta si hi oposen resistència.
En cas que no es pugui garantir una distància mínima de 2m amb l’alumne (0-6
anys, problemes d’autonomia,…) l’adult també es posarà una bata d’un sol ús,
pantalla de protecció facial (que no eximeix l’ús de mascareta). Si l’alumne que
presenta símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (menor de 3 anys),
l’adult que l’acompanyarà farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense
vàlvula, a més de la pantalla facial i la bata d’un sol ús.
L’alumne haurà de ser acompanyat per l’adult que ho ha detectat a una sala
d’aïllament. No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però es mantindran
sempre que sigui possible les mesures de distanciament físic, tenint en compte
l’edat de l’infant. Si la sala disposa de mampara de protecció se’n podrà fer ús
sempre

que

l’edat

i

situació

de

l’alumne

així

ho

permeti.

En el cas de percebre que l’alumne que comença a tenir símptomes es troba en
una situació de gravetat o té dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i se seguiran
les instruccions que s’indiquin.
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L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins que un
familiar o tutor legal el vagi a recollir. S’evitarà que altres adults del centre
educatiu entrin en contacte amb l’alumne, per evitar possibles contagis.
S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill o filla i es posin en
contacte amb l’equip sanitari del centre de salut de referència que li pertoqui a
l’alumne, per tal d’avaluar el seu estat de salut i realitzar les actuacions oportunes.
El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i
no utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’avisarà al
061

i

se

seguiran

les

seves

instruccions.

Un cop se n’hagin endut l’alumne, es procedirà a realitzar la neteja seguint el
protocol descrit en l’annex IV, pautes de neteja i desinfecció de superfícies i
espais dels centres educatius enfront de la COVID-19
Sala d’aïllament
Tots els centres educatius han d’habilitar un espai (sala, despatx…) d’aïllament per
usar en cas de sospita. S’ha d’identificar com a tal mitjançant cartelleria.
Aquest espai ha de ser una sala, despatx o habitació que es pugui ventilar i estigui
condicionada per poder respectar les distàncies. S’ha de procurar que en aquest
espai hi hagi el mínim material possible i s’hagin retirat tots els objectes que
puguin dificultar després una bona neteja.
Disposarà d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, on tirar la mascareta i
mocadors d’un sol ús.
En el cas que l’alumne sigui suficientment autònom, es pot tenir una mampara
protectora per a separar-lo de la persona que l’acompanya per tal d’augmentar la
seguretat.
S’han de tenir preparats elements perquè l’alumne pugui jugar i distreure’s, si el
seu estat de salut ho permet, que després es netejaran segons l’establert a
l’annex IV.
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Per a més informació:
En els següents enllaços es pot trobar informació sobre diferents aspectes
relacionats amb la infecció per SARS-CoV-2 a la infància:


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_cov
id-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
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