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GESTIÓ DE CASOS COVID AL CENTRE 

Aquest document ha d’aplicar-se en el marc del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la 

salut contemplades en el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de 

la pandèmia i en el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-

CoV-2. 

Les recomanacions incloses en aquest document estan en revisió constant i, per tant, es modificaran 

si la situació epidemiològica així ho requereix. 

Les famílies o els propis alumnes (a partir de 16 anys) han d’haver signat una declaració responsable 

per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre 

educatiu informat de qualsevol novetat; presentar la documentació acreditativa d’un cas positiu, en 

cas que s’hagi diagnosticat a la xarxa privada de salut, a la directora del centre amb la finalitat de fer 

la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. 
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1-REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar 

que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni cap altre símptoma de la taula de 

símptomes: 

▪ Febre o febrícula > 37,5ºC 

▪ Tos 

▪ Dificultat per respirar 

▪ Mal de coll 

▪ Refredat nasal 

▪ Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

▪ Mal de panxa, amb vòmits o diarrea 

▪ Pèrdua d’olfacte o gust 

L’alumnat o personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible amb la covid-

19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a l’aparició de la 

simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que ni hagi prou indicis clínics 

que alertin d’una possible infecció. 

No es pot anar a l’escola, si l’adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents 

situacions: 

• Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

• Les persones sense pauta de vacunació completa i que no han passat la covid-19 en els 

darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les situacions següents:  

o Estan en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 

o Conviuen amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

o Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra 

prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós 

o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com 

a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 
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Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els adolescents o 

professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena perquè 

és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents en quarantena i també els 

germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas 

positiu. 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el 

risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb 

la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu; en tot cas, s’ha de tenir present el seu estat vacunal si té 12 o 

més de 12. 

 

Per accedir al centre cal: 

▪ Presentar la declaració responsable signada 

▪ Portar mascareta ben col·locada 

▪ Portat una ampolla d’aigua d’ús individual amb aigua de casa 

 

 

2-DEFINICIONS 
 

D’acord amb el document Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus 

SARS-CoV-2, definim: 

Contacte estret 

En l’àmbit dels centres educatius, es consideren contacte estret les persones que formen part d’un 

grup de convivència estable (a l’aula o en una activitat extraescolar dins del mateix  centre educatiu). 

S’ha de considerar el període que va des de les 48 hores prèvies a 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 s’han de buscar des de les 48 hores prèvies a la data en què es va fer la PCR (que ha estat 
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positiva). 

 

Per tant, els adolescents del GCE es consideren contactes estrets independentment que portin 

mascareta. A partir de la secundària, només s’ha de considerar contacte estret el o la docent que 

no portés mascareta en la interacció amb el cas positiu. 

 

Es poden definir altres contactes estrets en l’àmbit familiar o del centre educatiu segons  indicacions 

dels serveis de vigilància epidemiològica. 

- Transport escolar: persones situades en un radi de dos seients al voltant del cas, sempre que no 

hi hagi hagut una protecció adequada durant almenys 15 minuts. 

 

Aïllament 

Fa referència al període de temps que ha d’estar aïllada la persona diagnosticada de covid-19. En els 

casos que no requereixen atenció hospitalària s’ha de mantenir fins que transcorren almenys 72 

hores des de la resolució de la febre i del quadre clínic, i en tot cas ha de ser d’un mínim de 10 dies a 

comptar des de l’inici dels símptomes. En casos asimptomàtics, l’aïllament s’ha de mantenir fins que 

transcorrin 10 dies des de la data de la  presa de mostra per al diagnòstic. 

Quarantena 

 

Període durant el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A tots els contactes 

estrets se’ls ha de fer una PCR, amb l’objectiu de detectar precoçment nous casos positius. Si el 

resultat d’aquesta PCR és negatiu, es continuarà la quarantena fins al desè dia. Des del desè dia fins 

al catorzè, cal parar una atenció especial a la possible aparició de símptomes; si n’apareixen, cal 

posar-se en contacte amb el CAP al més aviat millor i informar-ne. 

Pauta de vacunació completa 
 

Es considera que una persona té la pauta completa de vacunació quan: 
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- han passat 14 dies des que va rebre la darrera dosi de vacuna (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o 

Janssen); 
 

- ha passat la covid-19 i, posteriorment, ha rebut una dosi de vacuna (i ja han passat  14 dies des que la 

va rebre, el mateix període mínim establert per a les segones dosis); 
 

- pateix immunodepressió i ha rebut les 2 dosis de vacuna encara que hagi passat la malaltia. 

 

Grup de convivència estable (GCE) 
 

Es tracta d’un grup estable d'alumnes en el marc del qual es produeix la socialització de les persones 

que l'integren. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport 

educatiu a l'educació inclusiva, sempre que facin la major part de la jornada laboral en aquest grup 

(és el cas, per exemple, de vetlladores del GCE o d’auxiliars d’educació especial). Cada docent o 

professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable. En el cas que terceres 

persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport 

educatiu), o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre ells, s'han de complir 

rigorosament les mesures de protecció individual (especialment la distància física de seguretat d'1,5 

metres i l'ús de la mascareta). Igualment, fora del grup de convivència estable, quan coincideixen 

persones de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules d’acollida, transport escolar, claustre 

del professorat, etc.) cal extremar les mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, 

ventilació...). D’aquesta manera, si es dona un cas positiu es pot evitar que els contactes esporàdics 

també hagin d’aïllar-se. 

Referent covid del centre educatiu (RECO) 
 

És un professional no sanitari d’un equip d’atenció primària que té un paper clau a l’hora de contenir 

i identificar els brots de la infecció. S’encarrega, d’una banda, d’identificar els contactes estrets 

escolars (tant de la classe com de les activitats extraescolars que tenen lloc dins del centre 

educatiu); de l’altra, de la coordinació amb la direcció de cada centre educatiu per al procés de 

covid-19. També té un paper important, ja que hi dona suport, en les estratègies de cribratges que, si 

escau, es poden establir en els seus centres de referència. Ha de treballar de forma molt coordinada 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/seguiment-de-casos-i-identificacio-de-contactes/gestors-covid/
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amb el centre educatiu, l’equip d’atenció primària i el servei de vigilància epidemiològica territorial 

(SVET), que és qui decideix com actuar en cada centre educatiu. 

 

3-GESTIÓ DE CASOS 

 

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les 

mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat. 

Si es detecta un cas amb febrícula i/o altres símptomes, la persona serà traslladada a la saleta 

d’aïllament, on el professorat de seguiment COVID-19 durà a terme les següents actuacions: 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al 

centre educatiu: 

• Se l’ha de portar a la saleta del costat de Direcció (professorat de guàrdia). 

• Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar si no en 

porta, tant a la persona que ha iniciat símptomes, com a la persona que l’acompanyi. 

• Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat 

general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 

adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

 

A continuació, la directora del centre educatiu, o el membre de l’equip directiu de guàrdia, realitzarà 

les següents accions: 

• En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per tal que 

vingui a buscar l’infant o adolescent. 

• Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al domicili i, 

des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es 

recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de 

facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 
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“A tot cas sospitós d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 se li farà preferentment 

un  test antigènic ràpid en les primeres 24 hores, sempre que els símptomes 

siguin de 5 dies o menys. Si els símptomes fossin de més de 5 dies o no es 

disposa de TAR, es farà una PCR”. 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona 

amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP 

(Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

 

Al Centre d’Atenció Primària: 

 

El personal de pediatria, medicina de família o infermeria atendrà el cas en les primeres 24 hores 

d’inici dels símptomes i decidirà, si escau, la realització d’un test PCR o d’un test antigènic ràpid 

(TAR). Aquesta prova, sempre que sigui possible, s’ha de fer en les primeres  24 hores després de 

l’inici dels símptomes, tal com estableix el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel 

nou coronavirus SARS-CoV-2: 

 

 

En cas que s’hagi fet una PCR per descartar infecció per coronavirus SARS-CoV-2, s’ha d’indicar 

l’aïllament domiciliari de la persona atesa fins que obtingui el resultat de la prova (s’està davant d’un 

cas sospitós), i quarantena preventiva als convivents en edat escolar que pertanyin a un GCE d’un 

centre educatiu o de professionals de l’educació, sempre que no estiguin vacunats amb pauta 

completa o hagin passat la covid-19 en les darrers 180 dies. 

En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas confirmat, l’atenció primària ha de fer el seguiment del 

cas i Salut ha de fer la cerca i identificació de contactes estrets de fora del GCE i identificar-los al 

programa CovidContacts. 

Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE, 

independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi variarà segons si 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no: 

Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en els darrers 

6 mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades a aquest efecte, el 

mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible. La direcció del centre 

educatiu ha de lliurar una carta a l’alumnat del GCE que els permeti identificar-se a la 

farmàcia com a contactes estrets escolars, de manera que el TAR sigui supervisat i gratuït 

i que el resultat es registri al sistema de dades de Salut/Educació. 

 

Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer 

entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR 

(en els indrets on el circuit de la PCR sigui complicat a causa de la llunyania del 

laboratori de referència, l’estudi es pot fer amb TAR). 

 

Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els 

darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la quarantena.
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Mentre s’està esperant el resultat de la PCR de l’infant o adolescent amb símptomes 

(s’ha fet PCR i no TAR): 

- No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable. 

- Només s’han de confinar els germans i convivents adults de l’adolescent que estudien o treballen en 

un centre educatiu i que no estan vacunats amb la pauta completa o han passat la malaltia (amb 

prova diagnòstica) en els 180 dies anteriors a l’últim contacte amb el cas. 

Quan s’està a l’espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat el confinament 

dels convivents. Per tant, els membres de la família d’un contacte estret no es consideren contactes 

estretsd’un cas i no han de fer quarantena fins que no es tinguin els resultats. 

 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del 

centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària en 

coordinació amb l’autoritat educativa. 

 

Quan es confirmi un cas positiu: 

* Les direccions dels centres educatius han d’informar els pares, mares o tutors legals dels 

infants del grup de convivència estable que els fills o filles són contactes estrets d’un cas i que 

han de començar la quarantena domiciliària. Els han dir que evitin les sortides i les 

interaccions fora d’aquest àmbit a partir de la sortida del centre educatiu, sempre que no 

tinguin la pauta de vacunació completa i/o hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, ja 

que en aquests dos supòsits no han de fer quarantena. 

* En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de romandre amb 

normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva. Els contactes estrets amb la 

pauta de vacunació completa o que han passat la malaltia en els 6 mesos previs poden 

continuar fent les seves activitats amb normalitat, si bé han d’extremar les mesures de 

seguretat. 

* S’ha de fer un estudi de contactes a tots els membres dels GCE independentment de l’estat 
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vacunal. 

1. Alumnes i professorat amb la pauta de vacunació completa i/o que han passat la 

malaltia en els darrers 6 mesos: TAR a una de les farmàcies autoritzades el dia 0-

1 del coneixement del cas positiu. 

 

2. Alumnes i professorat sense vacunació o amb pauta incompleta: PCR als 4-6 dies del 

contacte. La presa de la mostra d’aquesta PCR es pot fer en llocs centralitzats (el CAP 

de referència de l’escola, especialment en entorns dispersos, o algun altre punt 

centralitzat) o en el mateix centre educatiu, segons convingui a l’efecte de 

l’organització de l’atenció primària. El centre educatiu ha d’informar, sempre que sigui 

possible abans que els alumnes marxin cap casa per iniciar la quarantena, i mitjançant 

la carta de l’annex 2, del lloc on es farà la prova i també de la data i l’hora. 

 

* Un resultat negatiu d’aquest test en els alumnes o professionals que no estan 

correctament vacunats o no han passat la malaltia en els 6 mesos previs no eximeix de la 

necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el període d’incubació. 

Cal tenir present també que la durada de la quarantena es pot allargar si surten més casos 

positius en fer les proves PCR/TAR al GCE, de manera que s’allargarà 10 dies des del 

contacte amb els nous casos positius. 

 

* Els alumnes han de ser a casa durant tots els dies que duri la quarantena i només poden 

sortir-ne per anar a fer-se la prova diagnòstica corresponent al contacte estret o, en cas que 

els hagin aparegut símptomes, per anar a fer-se el diagnòstic i descartar, si escau, que es 

tracti d’un cas positiu. 

 

* Excepte en algun cas puntual, donada la innocuïtat de la prova, i atès que gran part dels 

contagis es produeixen en l’àmbit familiar, es recomana als familiars que no acompanyin els 
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infants durant la presa de mostra, per tal de no augmentar l’exposició si algun d’ells és 

positiu. 

 

* Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del resultat 

de les PCR d’aquest grup, la quarantena s’ha fer fins que hagin passat 10 dies des que van 

estar en contacte a l’aula per última vegada. 

 

* Si un alumne o alumna no s’ha fet la PCR com a membre d’un GCE per manca d’autorització 

o per alguna altra raó, ha de completar la quarantena igualment com la resta de membres 

del grup. 

 

Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 confirmada per PCR o TAR 

durant els 6 mesos anteriors (180 dies) estan exemptes de fer quarantena. 

 

 

4-RETORN AL CENTRE EDUCATIU 
 
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es podrà 

reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia. De manera general, els infants es podran 

reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. 

 

Si la PCR o TAR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat 

atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, l’aïllament es mantindrà durant almenys 

10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la 

resolució dels símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de control. 

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a l’escola 

o a l’institut. 
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5-VINCLE AMB ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
Les infermeres de referència dels centres educatius seran les professionals encarregades de 

resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als centres educatius. La 

direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça de contacte de la infermera 

referent. Així mateix, tant els centres educatius com les seves infermeres de referència disposaran 

d’un telèfon i adreça electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya per 

a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre. 

 

6-ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS 

 
Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la presència de 

símptomes compatibles i que està en espera dels resultats) que no estiguin vacunats i que no 

hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, si pertanyen a l’àmbit d’un centre educatiu han 

de quedar-se casa fins a conèixer-ne el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al 

centre educatiu. 

 

En el cas de confirmació d’infecció (PCR o TAR positiu), els germans i familiars que són 

contactes estrets han de seguir el procediment general de gestió de casos de covid-19. 

 

7-GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU 
 

El percentatge de professionals dels centres educatius vacunats és molt elevat (> 90%), per la qual 

cosa la gestió de casos en aquests professionals és lleugerament diferent a la del curs anterior: 

Els professionals correctament vacunats que siguin contactes estrets d’un cas positiu no 

cal que facin quarantena, sempre que siguin asimptomàtics. 

Els qui formen part d’un GCE sí que s’han de fer una prova de cribratge, encara que 

estiguin vacunats: un TAR el mateix dia que s’assabentin que són contacte estret o 
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l’endemà, en una de les farmàcies habilitades a aquest efecte. 

Els contactes estrets no vacunats s’han de fer una PCR al 4t-6è dia del contacte 

estret, i han de fer quarantena durant 10 dies, independentment del resultat de la 

PCR. 

Si la persona ha passat la covid-19 en els 90 dies previs, no es considera un cas 

sospitós, tret que tingui una clínica molt suggestiva. 

Tot i que la persona estigui vacunada, poden haver-hi casos positius. Si és així, s’ha 

d’actuar com en qualsevol altre cas positiu (vegeu la Guia d’actuació i col·laboració dels 

serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de covid-19. 

 

El personal del centre educatiu que no està vacunat i té un familiar convivent a 

l’espera del resultat d’una PCR perquè és un cas sospitós (no si és un contacte o s’ha 

fet un cribratge), no pot acudir al centre educatiu fins que no es conegui el resultat 

de la prova. Ara bé, no necessita una baixa laboral, sinó el document de deure 

inexcusable que es pot descarregar des del Portal de centre. 

 

Cal recordar que si bé els docents tenen cobertura de MUFACE, se’ls va assignar un CIP 

des del qual poden accedir a La Meva Salut i fer el seguiment del resultat de les proves 

diagnòstiques. Si es desconeix el número d’aquest CIP, es pot telefonar al 061. 

 

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4802/guia_actuacio_colaboracio_serveis_prevencio_riscos_laborals_fer_front_pandemia_covid19_2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4802/guia_actuacio_colaboracio_serveis_prevencio_riscos_laborals_fer_front_pandemia_covid19_2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4802/guia_actuacio_colaboracio_serveis_prevencio_riscos_laborals_fer_front_pandemia_covid19_2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/PersonalDocent/A517.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/PersonalDocent/A517.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/PersonalDocent/A517.pdf


 

8-COM FUNCIONA EL TRAÇACOVID? 
 
A partir del moment en què la directora del centre docent rep la informació que una 

persona usuària i/o vinculada al seu centre (alumnes, personal PAS/docent del centre, 

personal proveïdor de serveis) té simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que, 

d’acord amb la valoració clínica del seu Centre d’Atenció Primària (CAP) se li ha fet una 

PCR, anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus de dades: 

1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR 

(data en què s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la data 

d’alta (moment en què la persona retorna al centre), per tal de fer-ne el 

seguiment i les comunicacions necessàries. 

2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes 

confinats, nombre de docents confinats i nombre d’altres professionals 

confinats. 

 

INDICADORS BÀSICS DE SEGUIMENT SETMANAL 

▪ Nombre d’alumnes escolaritzats 

▪ Nombre de casos sospitosos (i Percentatge sobre els alumnes escolaritzats ) 

▪ Nombre de casos confirmats (i Percentatges sobre alumnes escolaritzats) 

▪ Nombre de brots detectats (i, d’aquests, en quants el cas índex és un infant) 

▪ Mitjana de casos per brot (mínim i màxim) 

▪ Nombre d’aules en quarantena 

▪ Percentatge de casos sospitós en què s’ha fet la PCR abans de 48 hores 

▪ Mitjana de contactes estudiats per cas confirmat 
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GESTIÓ DE CASOS COVID AL CENTRE 

 

9-ALGORITME DE GESTIÓ DEL CAS 
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GESTIÓ DE CASOS COVID AL CENTRE 

 

 

 


