Gestió dels casos de Covid-19 a l'institut
Grup estable
A l'Institut Mont Perdut, un grup estable és l’alumnat del grup classe (l'alumnat de l'aula SIEI també és un grup estable).
L'alumnat d'Aula d'Acollida i l'alumnat del grup PIM són les dues úniques agrupacions que no formen un grup estable.

Intercomunicació en xarxa dels casos
La direcció del centre gestionarà un programari APP anomenat Traçacovid on ha d'informar del nom dels integrants de
cada grup estable i registrar els positius i les incidències que es vagin produint.
La direcció de l'institut té el telèfon d'una infermera referent.

Alumnat
Visc amb un sospitós de COVID que té símptomes i li han de fer o li han fet una PCR
Si vius amb un cas sospitós a qui li han de fer una PCR perquè té símptomes, NO has de venir fins que estigui confirmat el
resultat de la PCR.

Visc amb 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 tinc un germà que fa aïllament perquè a la seva classe hi ha hagut un positiu), SÍ que has de venir al centre
escolar.

Visc amb un familiar positiu o sóc contacte estret d’un positiu
Si un membre de l’entorn de convivència familiar és positiu has de fer 10 dies d’aïllament des que el positiu es va fer la PCR
i a tots els convivents els hi hauran de fer una PCR. Encara que la teva PCR doni negativa has de fer l’aïllament de 10 dies.
Si el positiu és un company d’una extraescolar, de l’equip esportiu on entrenes etc... has de fer 10 dies d’aïllament des que
vas tenir l’últim contacte amb aquest positiu.

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 o me l’han feta però no tinc encara els resultats
Si t’han de fer una PCR o t'han prescrit fer-te-la, NO has de venir fins que estigui confirmat el resultat de la PCR.

Tinc una PCR positiva
Si un alumne/a té una PCR POSITIVA la família ha de trucar el director del centre per informar el cas, i aquest també rebrà
una trucada del servei epidemiològic informant del fet.
Si surt un POSITIU en un grup estable es farà una PCR a tot el grup i es decretarà un aïllament preventiu de 10 dies des
que el positiu es va fer la PCR.
Si hi ha alhora un cas POSITIU en un grup estable i un altre POSITIU en un altre grup estable, es podria tancar l’Institut
durant 10 dies i s’hauria de fer una PCR a tots els integrants dels grups on han sortit els POSITIUS, amb una excepció, que
els positius ja ho haguessin estat en els últims 6 mesos.

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.

Sóc vulnerable
Davant d'un cas de vulnerabilitat, entre el metge i la família decideixen què fer. No decideix el centre.

No m’han enviat un e-mail per fer-me la PCR
Has vingut a l’institut els darrers dies o ja has passat la COVID? Aquests són els motius principals pels quals no et posen a la
llista per fer-te la PCR.

Professionals educatius
Visc amb un sospitós de COVID que té símptomes i li han de fer o li han fet una PCR
Si vius amb un cas sospitós a qui li han de fer una PCR perquè té símptomes, NO has de venir fins que estigui confirmat el
resultat de la PCR.

Visc amb 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 tinc una parella que fa aïllament perquè a la seva feina hi ha hagut un positiu), SÍ que has de venir al centre
escolar.

Visc amb un familiar positiu o sóc contacte estret d’un positiu
Si un membre de l’entorn de convivència familiar és positiu has de fer 10 dies d’aïllament des que el positiu es va fer la PCR
i a tots els convivents els hi hauran de fer una PCR. Encara que la teva PCR doni negativa has de fer l’aïllament de 10 dies.
Si el positiu és un company de l’equip esportiu on entrenes etc... has de fer 10 dies d’aïllament des que vas tenir l’últim
contacte amb aquest positiu.

Tinc símptomes
Si tens símptomes durant la jornada laboral, has de marxar i trucar al CAP! Si és fora de la jornada laboral, has de fer el
mateix per tal que puguis comunicar a la direcció del centre abans no comenci la jornada laboral, si t’han de fer o t’han fet
una PCR.

M’han de fer una PCR o me l’han feta però no tinc encara els resultats
Si t’han de fer una PCR o t'han prescrit fer-te-la, NO has de venir fins que estigui confirmat el resultat de la PCR.

Tinc una PCR positiva
Si ets un professor/a, PAE o PAS i dones positiu ho has de comunicar a RISCOS de ST-VOCC (prl_vall.educacio@gencat.cat).
Al cap de 10 dies d’aïllament des que van aparèixer els símptomes i amb els 3 últims dies sense símptomes, pots tornar a
l'institut a treballar. No cal una PCR de control si no està prescrita.

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.

Sóc vulnerable
Davant d'un cas de vulnerabilitat, l’autoritat sanitària decideix què fer. No decideix el centre.

