
Gestió dels casos de Covid-19 a l'institut

Tinc símptomes
Si tens símptomes no vinguis a l'institut!

Si es detecta un alumne/a amb símptomes s’ha de comunicar al director (o la persona a qui delegui
aquesta gestió) per tal que truqui la família perquè vinguin a buscar-lo; la família ha d’anar al seu domicili i
ha de trucar al CAP per comunicar l’estat de salut. Fora de l'horari escolar, la família ha de trucar al CAP
(Centre d'Atenció Primària) o CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària).  

M’han de fer una PCR i encara no tinc els resultats
Si t’han de fer una PCR o t'han prescrit fer-te-la, NO has de venir fins que tinguis confirmat el resultat de la
PCR i sigui negativa. En cas que sigui positiva passa al següent punt.

M’han de fer una PCR i tinc una PCR positiva
Si tens una PCR POSITIVA has de trucar el director del centre per informar el cas, i aquest també rebrà una
trucada del servei epidemiològic informant del fet. 

Al cap de 7 dies d’aïllament des que van aparèixer els símptomes i amb els 3 últims dies sense símptomes,
pots tornar a l'institut. No cal una PCR de control si no està prescrita.

M’han de fer una PCR i tinc una PCR negativa
Si la prova PCR t’ha sortit negativa i no hi ha cap positiu al teu entorn de convivència familiar ni grup
estable, pots tornar a les 24 hores de no tenir febre.

Visc o SÓC CONTACTE ESTRET D’UN SOSPITÓS de COVID que té símptomes i li
han de fer o li han fet una PCR i encara no se sap resultat
Si vius amb un cas sospitós a qui li han de fer una PCR perquè té símptomes, a tu no et cal fer aïllament i
per tant has de venir a l’institut.

Visc o SÓC CONTACTE ESTRET D’ALGÚ QUE ESTÀ FENT AÏLLAMENT per haver
estat contacte estret d’un positiu
Si vius amb algú que està fent aïllament preventiu per haver estat contacte estret d’un positiu al qual li han
de fer una PCR (per exemple tens un germà que fa aïllament perquè a la seva classe hi ha hagut un positiu o
tens una parella que el fa perquè a la seva feina hi ha hagut un positiu), SÍ que has de venir al centre escolar.

Visc o SÓC CONTACTE ESTRET D’UN POSITIU
Si vius amb un familiar positiu de COVID o ets contacte estret d’un positiu o ha sortit un positiu a la teva
classe has d’actuar segons estiguis o no vacunat1:

● Estàs vacunat: has de fer-te una TAR a la farmàcia el mateix dia o l’endemà i venir quan tinguis el
resultat negatiu. Si el resultat és positiu has de fer un aïllament de 7 dies.

● No estàs vacunat: has de fer 7 dies d’aïllament des que el positiu es va fer la PCR i fer-te una PCR al
cap de 4-6 dies des del contacte. Encara que la teva PCR doni negativa has de fer l’aïllament de 7
dies. 

1 si t’han administrat dues dosis i han passat 14 dies, si has passat la covid-19 en els darrers 6 mesos o si has passat la covid-19 fa més de 6 mesos i t’han
administratens una dosi


