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Centre

Centre: Resum del protocol per a casos de Covid-19
Enviada per vgrau el 09/Set/2020 - 14:06

Us fem un resum ràpid de les mesures per evitar brots de la COVID-19 a l’institut. Totes les mesures tenen com a
objectiu evitar els brots, preservar la salut de tothom i garantir el dret a l’educació dels nostres joves. A més, els
protocols posen en coordinació el Departament de Salut i el d’Educació per treballar conjuntament amb els
centres. La direcció del centre informarà de les diferents mesures i actuacions que calgui prendre en cada
moment. Veure també l'algoritme simplificat d'actuació.

Qüestions a tenir en compte abans d’accedir al centre:

Temperatura inferior a 37.5 ºC.
Absència de símptomes (tos, mal de coll, dificultats respiratòries, alteració del gust o de l’olfacte, vòmits,
diarrees, mal de cap, malestar, calfreds, dolor muscular).
Mascareta.
No estar en aïllament.
No estar a l’espera del resultat d’una prova PCR.
Portar el propi material i una ampolla d’aigua.
Mesures de prevenció a les classes:

Creació de grups estables.
Limitació del contacte amb els altres grups.
Reforçada la neteja i ventilació i la desinfecció.
Infografies sobre les mesures.
Higiene de mans i gel hidroalcohòlic.
Si hi ha un cas sospitós de Covid-19 a l’institut:

Si és de gravetat es trucarà al 061 i si no és de gravetat, s’aïllarà a la persona en un lloc ventilat.
El centre es posarà en contacte amb la família per tal que el vinguin a buscar.
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La família contactarà amb el seu CAP i seguirà les instruccions que li indiqui el Gestor COVID.
Si és sospita que pot ser Covid-19 des del CAP se li farà la prova PCR al més aviat possible.
Mentre s’espera el resultat de la prova, la persona i els seus convivents (no els membres del grup estable)
han de fer aïllament domiciliari.
Si hi ha un cas confirmat de Covid-19:

Tot el grup estable haurà de fer un aïllament domiciliari de 14 dies i s’ha de fer una prova PCR a tots els
membres del grup.
El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir l’aïllament durant 14
dies.
Altres aspectes:

En funció de la situació del centre i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb
l’autoritat educativa, prendrà les mesures i les decisions que corresponguin. La direcció no pren cap
decisió sanitària en relació a possibles confinaments de grups o del centre.
En el cas que s’hagi d’aturar l’activitat presencial d’un/a alumne/a, d’un grup, de varis grups o de tot el
centre, la formació del curs es continuarà fent via telemàtica a través dels canals que el centre ja té en
funcionament (Moodle, Google Drive, Gmail, Meet,...)
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