
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL GESTIÓ DE CASOS COVID-
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CURS 2021-2022 

Com a Casa menjadors escolars S.L 

 



 

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 als 

centres educatius. 

Tots els treballadors de l’empresa han de signar una declaració responsable per la qual 

es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir a 

l’empresa informada de qualsevol novetat respecte i permetre l’intercanvi de dades 

personals entre l’empresa, el departament d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la 

traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. 

REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU: 

No es podrà anar a treballar, si el treballador presenta alguna de les següents 

situacions: 

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

● Esta en espera del resultat d’un PCR o una altra prova diagnòstic molecular. 

● Conviu amb una persona diagnosticada de Covid-19  

● Es troba en període de quarantena domiciliaria per haver estat identificat/da 

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada per COVID-19. 

DEFINICIONS: 

● Cas sospitós: en l’àmbit amb simptomatologia compatible amb la COVID-19  a 

qui s’ha fet un PCR i encara no te el resultat. 

● Cas confirmat(actiu): persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-

19 i amb PCR positiva SARS-COV-2.  

● Contacte estret: en l’àmbit els centres educatius son aquelles persones que 

formen part del grup de convivència estable a l’aula. 

● Grup de convivència estable( GCE): es tracta d’un grup estable d’alumnes, amb 

el seu monitor/a. Un docent o professional del centre només pot formar part 

d’un únic grup estable. En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar 

amb aquests grups o en el cas que els grups s’hagin de relacionar entre si, s’han 

de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment 

mantenir la distància física de seguretat d’1,5 mestres i l’ús de mascareta, 

rentat de mans , ventilació... 

GESTIÓ DE CASOS 

En un entorn de convivència com es l’escola, la detecció precoç de casos i el seu 

aïllament, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i 

preservar al màxim assoliment dels objectius pedagògics. 

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu, els monitors/es han de seguir els següents pasos: 



 

● Avisar a la coordinadora i aquesta prendrà la temperatura. 

● Si l’Infant presenta simptomatologies diverses i febrícula, la coordinadora 

avisarà a la direcció del centre. En l'absència de la persona de l'equip directiu la 

coordinadora es dirigirà a_____________________.I aquest decidirà si es 

procedeix a l'aïllament del nen o no. 

● En el cas que es procedeixi a l'aïllament: 

1- El infant se l’ha de portar a un espai separat d’us individual ben ventilat. 

2- Sempre que no hi hagi contraindicacions per a l’ús de la mascareta, se li ha 

de col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes com la persona que 

l’acompanyi. 

3- Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, 

afectació de l’estat general, vòmits o diarrea molt freqüents, dolor 

abdominal intens, confusió,tendència a dormir-ne) caldrà trucar al 061. 

● A continuació el director/a del centre o si aquest delega en el/la coordinador/a 

haurà de realitzar les següents accions: 

1- Establir contacte immediat amb la família per tal que vingui a buscar 

l’Infant. 

2- Recomanar a la família que es traslladin al domicili i , des d’alli, contactar 

telefònicament amb el 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 

epidemiologic. 

● En el cas que un/a professional de CAP, decideixi procedir a realitzar la PCR, el 

grup de convivència estable quedarà en quarantena, es a dir que no podran 

anar al centre educatiu. 

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

treballador amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar 

la situació i fer les actuacions necessaris, així com avisar a la cap de zona per 

comunicar el seu estat de salut. Si el metge valora realitzar la PCR, i aquesta es 

negativa el treballador/a es podrà reincorporar al centre educatiu un cop s’hagi 

recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres 

símptomes. 

FORMACIÓ: 

A l'inici del curs escolar s'impartirà una formació sobre el protocol d'actuació en relació 

amb la COVID-19 a l'àmbit del menjador. 

 


