Num. 205. Desembre de 2020

GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS
(Resum de les novetats del nou document del Departament d’Educació d’1 de desembre de
2020)
1.- A partir dels 16 anys els alumnes signaran autoritzacions per a les seves PCR
ABANS: les famílies, o directament alumnes majors de 18 anys, signaven declaració
responsable fent constar coneixement de la situació actual de pandèmia i el compromís de no
portar els fills al centre educatiu.
ARA: famílies (o alumnes a partir de 16 anys) han de signar una autorització de la realitalització
de proves diagnòstiques (o no) als centres educatius. El centre transmet els documents al
Centre d’Atenció Primària per a la seva custodia. Hi ha annexos de cartes a famílies
(comunicant PCR i quarantena).

2.- Referents «científics» de seguretat a les escoles
ABANS (al Document Pla Covid de 3 juliol 2020 Departament Educació):
• Document Ludvigsson 2020
• Servei Vigilància Epidemiològica Catalunya (SVEC) de 13/06/2020
• Estudi serovalència Estado Español
• Estudis preliminars «Kids Corona» de Sant Joan de Deu
ARA: s’afirma de nou que la transmissió «a l’escola» o entre «infants és poc freqüent i sovint
asimptomàtica» i que «les escoles són segures» basant-se en:
• De nou, Document Ludvigsson, SVEC de 24/08/2020, i Estudis preliminars de Sant
Joan de Deu.
• Només s’afegeix l’’estudi preliminar “Paper dels nens i les nenes en la transmissió
intrafamiliar del SARS-CoV-2 (COPEDI-CAT)” liderat per Vall d’Hebron (encara no
publicat).

3.- Si ens fan PCR per cribratge no ens confinen
ABANS: no es podia anar al centre (alumnes o professors) si, entre d’altres situacions, s’estava
en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular.
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ARA: «excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge de tota l’escola».

4.- Fills de professorat en quarantena: vida normal
ABANS: no quedava clar
ARA: els fills del professorat en quarantena (o els germans d’alumnes en quarantena) poden
fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu.

5.- Incorporació test antigènics
ABANS: Per determinar casos confirmats, sospitosos o asimptomàtic es consideraven només
les proves PCR
ARA: es consideraran també els test antigènics.

6.- Contactes estrets i temps del vincle: 48 h abans de símptomes
ABANS: sense termini establert
ARA: el període a considerar és de 48 hores abans de l’inici dels símptomes del cas sospitós
fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els
contactes es buscaran des de 48 hores abans de la data de realització de la PCR (que ha estat
positiva).

7.- Amb alumnes positius per COVID, no es farà PCR al professorat de secundària
ABANS: tutors són GCE amb seu grup, i professorat amb majoria de seu d’horari amb un GCE
també.
ARA: alumnat del GCE es consideren contactes estrets entre ells, independentment que portin
mascareta. També es consideren contactes estrets els tutors dels GCE d’educació infantil i
primària. En el cas del professorat que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es requereix un
contacte sense protecció durant més de 15 minuts i a menys de dos metres, per definir un
contacte estret. Per tant, a partir de la secundària, només serà contacte estret el professorat
que no portés mascareta en la interacció amb el cas positiu.

8.- Només si hi ha contacte les darreres 48 h és un cas escolar de COVID
ABANS: no definit
ARA: si l’alumne positiu no ha anat al centre els dos dies previs a l’inici dels símptomes, el
Servei d’Epidemiologia no marca el cas com «escolar».
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9.- Alumne simptomàtic: confinament convivents -no dels seus contactes estretsABANS: normativa contradictòria
ARA: mentre s’està en espera del resultat de la PCR de l’adolescent amb símptomes: no es
confina el seu GCE (només als germans i convivents adults que estudiïn o treballin a un centre
educatiu).
Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret: no es confina les
persones convivents. Els pares i germans d’un contacte estret no es consideren contactes
estrets, i no han de fer quarantena fins a tenir els resultats.

10.- Informació direccions instituts a famílies per positiu COVID
ABANS: S’informava des de Salut.
ARA: informaran als pares dels membres del GCE les direccions dels centres escolars. Els
diran que són contactes estrets d’un cas, que han de començar la quarantena domiciliària i com
es farà aquesta. També d’on i quan es realitzarà la prova PCR al GCE.

11.- Gestió a institut primer dia notícia d’un positiu COVID -normalitatABANS: pràcticament igual.
ARA: en el cas que la confirmació del cas positiu sigui durant l’horari escolar, el GCE romandrà
al centre educatiu fins a acabar la jornada lectiva (mantenint les mesures de seguretat i evitant
el contacte amb la resta de grups de convivència estable). Finalitzada la jornada lectiva,
retornaran directament als respectius domicilis per iniciar la quarantena (no podran realitzar
activitats extraescolars). Es donen instruccions pel transport escolar.

12.- 10 dies de quarantena -prorrogables des de darrer contacteABANS: Salut ja els havia baixat de 14 a 10 dies al novembre.
ARA: la quarantena es pot allargar dels 10 dies extraordinàriament si surten més casos positius
en fer les proves PCR al GCE, de manera que s’allargarà 10 dies des del contacte amb els
nous casos positius.
Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del resultat de
les PCR, la quarantena s’ha de realitzar comptant 10 dies des del darrer cop que van estar en
contacte a l’aula aquests alumnes entre ells.

13.- Nivell de risc del professorat: 1 (NR1) sobre 4
ABANS: no recollit en normativa d’Educació
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ARA: per la naturalesa d’activitats docents en els centres educatius, i per incidència i
prevalença de COVID-19 descrita fins ara a la població infantil, es considera el risc del personal
docent com similar al risc comunitari (nivell 1, NR1), el més baix sobre 4 (sense contacte amb
persones simptomàtiques). Només en els moments d'atenció a un possible cas podrem ser
considerats NR2. En aquest cas, està indicat l'ús de mascareta quirúrgica (excepcionalment, si
l’alumne no pot utilitzar la mascareta quirúrgica, la persona que l'atengui utilitzarà mascareta
FFP2 sense vàlvula, pantalla facial i bata d'un sol ús).

14. - Docents MUFACE tindran CIP de Servei Català Salut -per carregar resultats provesABANS: no en teníen necessàriament
ARA: a tots els docents (i als seus fills) amb cobertura MUFACE se’ls ha assignat a un CIP
perquè els resultats de les proves es carreguin correctament a les plataformes informàtiques. El
Servei Català de la Salut enviarà el CIP individualment, però si ja es vol saber el número es pot
telefonar al 061.

15.- Professorat amb convivents pendents PCR: confinament
ABANS: contradiccions i ambigüitats normatives
ARA: el personal del centre educatiu que tingui un familiar convivent en espera del resultat
PCR (un cas sospitós, no un contacte o algú que s’ha fet un cribratge) no pot acudir al centre
educatiu fins que no es conegui el resultat de la prova. No tindrà baixa laboral, sinó permís per
deure inexcusable.

16.- Dades actualitzades diàriament de la traçacovid
ABANS: en teoria, dades actualitzades traçacovid 2 cops al dia.
ARA: es diu que les famílies i la ciutadania en general poden consultar a Escola Segura les
dades de cada centre educatiu. S’afirma que s’actualitzen diàriament (dos cops al dia, de fet)
amb les dades de la Traçacovid, que emplenen els centres educatius i que reben els Serveis
Centrals d’Educació, els SSTT/Consorci i la Inspecció d’Educació.
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