ANNEX VI
Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre els
professionals adults dels centres educatius, del Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la
CAIB, el Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Personal Docent i la Conselleria de Salut i
Consum
Aquest document pot estar subjecte a canvis tant pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar
Social com per la Direcció General de Salut Pública i Participació. Se seguirà el protocol vigent
en cada moment.
L’epidèmia de COVID-19 fa necessari establir un protocol d’actuació del professorat i la resta
de professionals amb símptomes compatibles.
Els serveis de prevenció, d’acord amb el procediment elaborat pel Ministeri de Sanitat per als
serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2, amb caràcter previ
a la reincorporació presencial hauran de classificar els llocs de treball conforme als tres grups
de risc determinats en el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscs laborals
enfront de l’exposició al SARS-CoV-2.
Segons les directrius del Ministeri de Sanitat, l’àrea sanitària del servei de prevenció ha
d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible en relació amb la infecció
del SARS-CoV-2, establir la naturalesa de l’especial sensibilitat i emetre un informe sobre les
mesures de prevenció, adaptació i protecció.
Pel que fa a les persones treballadores vulnerables a la COVID-19 (persones amb hipertensió
arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer en
tractament actiu o immunosupressió, majors de seixanta anys i situació d’embaràs), l’àrea
sanitària del servei de prevenció haurà d’avaluar dita situació i emetre un informe de les
mesures de prevenció, adaptació del lloc de treball i protecció necessàries seguint el
Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscs laborals enfront de l’exposició al
SARS-CoV-2.
Es fa imprescindible identificar els casos possibles per poder procedir a l’aïllament del cas fins
que es coneguin el resultat de les proves diagnòstiques fetes al cas possible. Si el cas es
confirma s’iniciarà l’estudi dels contactes estrets.
Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu i el Servei de Prevenció de Riscs
Laborals (per correu electrònic o al telèfon del SPRL) 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 professionals amb problemes de salut.
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.
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Si l’aparició de símptomes es produeix a casa, la persona ha de quedar al seu domicili. Tampoc
no podran anar al centre les persones que estiguin en aïllament domiciliari degut a un
diagnòstic per COVID-19, o les 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 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, 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 en el cas que la persona treballadora presenti símptomes compatibles amb infecció
per SARS-CoV-2 al centre educatiu
S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica, s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó durant 4060 segons o amb solució hidroalcohòlica.
S’ha d’avisar de la situació a una persona de l’equip directiu, per via telefònica.
La persona treballadora que comença a tenir símptomes compatibles d’aquesta malaltia
durant la jornada escolar, ha d’evitar, tant com sigui possible, passar per zones del centre on hi
hagi concurrència de professors, personal no docent o alumnes.
Aquesta persona amb símptomes deixarà l’activitat que està realitzant i partirà al seu domicili,
sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no utilitzarà transport públic. Contactarà amb
el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb el seu centre de salut. Si es tenen dubtes sobre
el trasllat segur, s’avisarà el 061 i se seguiran les seves instruccions. En cas d’haver de demorar
la partida al seu domicili, es retirarà a la sala/despatx habilitada. Durà en tot moment
mascareta quirúrgica.
En cas de percebre que la persona que comença a tenir símptomes està en una situació de
gravetat o té dificultat per a respirar, s’avisarà el 061.
Al domicili, s’han de seguir les recomanacions que apareixen a:

— Passes sobre com actuar en cas de tenir símptomes de COVID-19

https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3736passes-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19

— Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de COVID-19
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre educatiu, els espais on hagi estat
(aula, sala, despatxos) s’hauran de netejar 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. Un
cop realitzada la desinfecció es podrà tornar a emprar.
Estudi de contactes
El seguiment de contactes estrets d’un cas es realitza des del centre de salut o del Servei de
Prevenció de Riscs Laborals, segons el protocol vigent. El centre educatiu ha de col·laborar
quan es requereixi informació.
Coordinació d’activitats empresarials
D’acord amb el que disposa el punt 2 de l’art. 24 de la LPRL, el titular del centre ha de realitzar
les actuacions necessàries per garantir a tot el personal que desenvolupi les tasques en el
centre educatiu d’acord amb les mesures preventives establertes en aquest informe, així com
garantir que disposin del material de protecció individual (mascaretes, guants...) inclòs en
aquest informe.
Una vegada que les mesures preventives s’hagin dut a terme, es comunicaran al Servei de
Prevenció de Riscs Laborals.
Per a més informació es poden consultar els següents documents:

— Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición establecidos en el

procedimiento de actuación para los servicios.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/NOTA_INTERPRETATIVA_TABLA_1_PROCEDIMIENTO_SPRL.pdf

— Procedimiento de actuación para los servicios de prevencion de riesgos laborales frente a
la exposición al SARS-CoV-2

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

— Información científico-técnica enfermedad por coronavirus, COVID-19.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200417_ITCoronavirus.pdf
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