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INTRODUCCIÓ

El SARS-CoV-2 tambe�  afecta la  poblacio�  infantil  i  juvenil  encara que l’evide�ncia
sobre el seu paper en la transmissio�  e�s limitada.1 Un estudi dut a terme en poblacio�
representativa del conjunt d’Espanya va trobar una prevalença d’anticossos contra
el virus d’un 5 % en la poblacio�  general, i del 3,4 % en la poblacio�  menor de 20
anys.2 

A la Comunitat Valenciana, la incide�ncia acumulada en els menors de 20 anys ha
sigut de 181 casos per 100.000 habitants (1.793 casos), i per als majors de 20 anys,
de 472,6 (18.947 casos). No s’aprecien difere�ncies per sexe.

Per grups d’edat, en els menors de 20 anys la distribucio�  dels casos acumulats des
de l’inici de l’epide�mia respecte al total ha sigut de: 1,5 % (0 a 3 anys); 4,2 % (4 a
15 anys) i 3 % (16 a 19 anys). E: s a dir, un 8,3 % del total de casos. 
En l’evolucio�  temporal destaca un increment de la incide�ncia de la malaltia en els
menors de 20 anys a partir de la setmana del 12 al 28 de juliol de 2020, de manera
que, en el perí�ode actual, se situa en un percentatge d’afectacio�  per a aquest grup
d’edat del 16,6 %. Aquest augment ha sigut me�s significatiu en el grup de 4 a 15
anys (8,8 %), seguit del de 16 a 19 anys (5 %) i el de 0 a 3 anys (3 %).

Un informe de revisio�  recent d’abast internacional3 posa en relleu que si s’apliquen
les mesures preventives i d’higiene adequades, el paper de l’entorn escolar en la
transmissio�  comunita� ria  de  la  malaltia  e�s  semblant  al  d’altres  entorns  amb  la
mateixa densitat de persones. Tambe�  assenyala que la transmissio�  entre xiquets i
xiquetes a l’escola e�s poc frequ= ent, de manera que no resulta la causa prima� ria de
la infeccio�  per SARS-CoV-2, particularment en educacio�  infantil i prima� ria. D’altra
banda, l’estudi destaca que la majoria dels xiquets i les xiquetes que s’infecten no
desenvolupen sí�mptomes o en desenvolupen de manera lleu, per la qual cosa la
infeccio�  pot passar desapercebuda.

E: s fonamental seguir les mesures eficaces demostrades en l’entorn escolar, com el
distanciament  fí�sic,  la  ventilacio� ,  rentar-se  les  mans  regularment  i  utilitzar
mascaretes, per a contribuir a reduir la transmissio�  del virus i alhora mitigar altres
infeccions respirato� ries pro� pies de les estacions de la tardor i l’hivern.     

1 Li et al. “The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review.” J  Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/
2 Polla� n, M. et al. “Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENA-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological 
study.” Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/piis0140-6736(20)31483-5/fulltext
3 COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. Stockholm: ECDC; 2020.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
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GLOSSARI

Grup de convivència estable (GCE): e�s el grup estable de l’alumnat amb la seua
tutora o tutor, en el marc del qual les persones que formen part del grup podran
socialitzar i jugar entre si, sense haver de mantindre la dista�ncia interpersonal de
manera estricta,  utilitzant mascareta higie�nica a partir dels 6 anys. Aquests GCE
hauran d’evitar la interaccio�  amb altres grups del centre educatiu, de manera que
limiten al ma�xim el nombre de contactes, amb la finalitat de garantir la traçabilitat
i la gestio�  dels possibles casos que es puguen produir. 

El personal de suport docent i no docent que no forme part del GCE i hi interactue
haura�  de portar mascareta higie�nica i mantindre la dista�ncia interpersonal.

Grups no configurats com a GCE: la seua organitzacio�  a l’aula s’ha de conformar
respectant la dista�ncia mí�nima interpersonal d’1,5 m i l’u� s de mascareta higie�nica a
partir dels 6 anys. El personal de suport docent i no docent que hi interactue haura�
de portar mascareta higie�nica i mantindre la dista�ncia interpersonal.

Brot: qualsevol agrupacio�  de 3 casos o me�s amb infeccio�  activa en els quals s’haja
establit un vincle epidemiolo� gic segons el que recull l’Estratègia de detecció precoç,
vigilància i control de COVID-19. La declaracio�  de brot la determinara�  el centre de
Salut Pu� blica del departament on estiga ubicat el centre educatiu.

Cas  sospitós:  persona  amb  un  quadre  clí�nic  d’infeccio�  respirato� ria  aguda
d’aparicio�  sobtada de qualsevol gravetat que te� , entre altres, febre, tos o sensacio�
de falta d’aire. Altres sí�mptomes com mal de gola, pe�rdua de l’olfacte, pe�rdua del
gust, dolors musculars, diarrees, dolor tora� cic o cefalees, entre altres, poden ser
considerats tambe�  sí�mptomes de sospita d’infeccio�  per SARS-CoV-2 segons criteri
clí�nic.

Cas confirmat amb infecció activa:
 Persona que compleix el criteri clí�nic de cas sospito� s amb PCR positiva.
 Persona asimptoma� tica amb PCR positiva.

Cas confirmat amb infecció resolta:  persona asimptoma� tica amb serologia IgG
positiva independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no
feta).

Cas descartat: cas sospito� s amb PCR negativa.

Contacte estret en l’àmbit d’un centre educatiu: so� n tots els membres d’un grup
de convive�ncia estable (GCE).  En el cas de grups no configurats com a GCE, els
membres  que  no  hagen  mantingut  les  mesures  de  prevencio�  (dista�ncia  fí�sica
superior  a  1,5  metres,  u� s  de  ma� scares,  etc.)  en  els  2  dies  previs  a  l’inici  de
sí�mptomes  del  cas.  Addicionalment,  les  unitats  de  vigila�ncia  epidemiolo� gica
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podran  definir  altres  contactes  estrets  en  l’a�mbit  educatiu,  segons  les
circumsta�ncies. 

Contacte estret en el transport escolar: les persones situades en un radi de dos
seients al voltant del cas, tal com estableix l’Estratègia de detecció precoç, vigilància
i control de COVID-19 del Ministeri de Sanitat.

Contacte  estret  en  el  menjador  escolar:  les  persones  que  hagen  estat  en  el
mateix lloc que un cas, a una dista�ncia de menys de 2 metres, en els 2 dies previs a
l’inici de sí�mptomes del cas. 

Responsable COVID-19 en el centre educatiu: el director o directora del centre o
la persona en qui  delegue,  sera�  el/la  responsable  de coordinar  la  gestio�  de les
activitats en el centre educatiu sobre els possibles casos. 

Referent  COVID-19  en  atenció  primària:  e�s  el  coordinador  de  medicina  o
d’infermeria del centre de salut referent al centre educatiu en altres qu= estions de
salut,  d’acord  amb  l’article  59  de  la  Llei  10/2014,  de  salut  de  la  Comunitat
Valenciana, i  la Resolucio�  conjunta d’1 de setembre de 2016, de les conselleries
amb compete�ncies en educacio�  i sanitat.

Coordinador/a  COVID-19:  professional  de  Salut  Pu� blica  que  fa  la  vigila�ncia
epidemiolo� gica, amb un paper fonamental en l’estrate�gia de seguiment de casos i
contencio�  dels brots de la infeccio�  que tinguen lloc al centre educatiu.

Espai COVID-19: zona reservada per a l’aí=llament dins d’un centre educatiu. Ha de
ser  d’u� s  individual,  amb bona  ventilacio� ,  de  neteja  fa� cil  i  tindre  el  material  de
proteccio�  necessari  dins  d’una  caixa  estanca  (mascaretes  quiru� rgiques  per  a
l’alumnat i la persona adulta acompanyant i, per si l’alumne o l’alumna no es pot
posar  una  mascareta  quiru� rgica,  mascaretes  de  proteccio�  FFP2  sense  va� lvula,
pantalles facials i bates d’un sol u� s). A me�s, ha de disposar d’una paperera amb
bossa i, si pot ser, amb tapa i pedal.
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OBJECTIUS

1. Aconseguir entorns escolars saludables i segurs en el context de la pande�mia,
mitjançant  l’aplicacio�  de  les  mesures  que  preveu  el  Protocol  de  protecció  i
prevenció  contra  la  transmissió  i  el  contagi  del  SARS-CoV-2  per  a  centres
educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21, del
Ministeri de Sanitat.

2. Facilitar la gestio�  adequada dels  casos mitjançant la col·laboracio�  de tota la
comunitat  escolar  en  el  compliment  de  les  compete�ncies  que  cadascu�  te�
assignades.

REQUISITS PER A L’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

La famí�lia o figures parentals de l’alumne o alumna i l’alumnat major d’edat hauran
de signar un compromí�s d’acudir sense sí�mptomes al centre (annex 1).

 Alumnat: 

 En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça me�s vulnerables,
com ara malalties cro� niques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel
SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la famí�lia/tutors i l’equip
pedia� tric  les  implicacions  de  reprendre l’activitat  educativa  presencial  en el
centre educatiu.

 La  famí�lia  o  representants  legals  de  l’alumne  o  alumna,  o  l’alumnat  major
d’edat, han de verificar dia� riament el seu estat de salut en el domicili,  abans
d’acudir  al  centre  educatiu i  comprovar  que no tenen una temperatura per
damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipire� tics) ni cap altra simptomatologia
que  puga  estar  associada  amb  la  COVID-19  (tos,  malestar,  congestio�  nasal,
diarrea,  vo� mits…).  La  clí�nica  e�s  poc  especí�fica  i  pot  ser  comuna  a  altres
infeccions pedia� triques, rao�  que justifica que la febre siga sempre un criteri
perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.

En cas que tinguen símptomes compatibles, els i les alumnes, no han d’assistir
al centre educatiu. La famí�lia haura�  de contactar amb el centre de salut (figura
en la targeta SIP).

L’equip  que  faça  el  seguiment  del  xiquet/a  indicara�  quan  pot  reprendre
l’activitat educativa presencial.

 Professorat  i  personal  treballador del  centre  educatiu:  Han de verificar
dia� riament el seu estat de salut abans d’acudir al centre educatiu i comprovar
que  no  tenen  una  temperatura  per  damunt  de  37,5  °C  (sense  haver  pres
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antipire�tics)  ni  cap  altra  simptomatologia  que  puga  estar  associada  amb  la
COVID-19 (tos, malestar, congestio�  nasal, diarrea, vo� mits…). 

En cas que tinguen sí�mptomes compatibles, no han d’assistir al centre educatiu
i  hauran  de  contactar  amb  el  seu  centre  de  salut  i  amb  el  seu  servei  de
prevencio�  de riscos laborals.

Els  treballadors  i  treballadores  amb  condicions  de  salut  que  els  facen  me�s
vulnerables  (malalties  cardiovasculars,  diabetis,  malalties  pulmonars
cro� niques, ca�ncer,  immunosupressio� ,  embarassades) podran tornar al treball
sempre que la seua condicio�  clí�nica estiga controlada i mantenint les mesures
de  proteccio�  de  manera  rigorosa,  excepte  si  hi  ha  indicacio�  me�dica  de  no
incorporar-se,  i hauran d’informar els equips directius dels centres de la seua
condicio�  de  vulnerabilitat,  justificada  pels  serveis  de  prevencio�  de  riscos
laborals.  El  Servei  de  Prevencio�  de  Riscos  Laborals  sera�  el  que  avalue
l’existe�ncia  de  treballadors/es  especialment  sensibles  a  la  infeccio�  per
coronavirus, i d’emetre un informe sobre les mesures de prevencio� , adaptacio�  i
proteccio�  necessa� ries.

GESTIÓ DE CASOS

Per a poder assolir el compliment ma�xim dels objectius educatius i pedago� gics, el
centre educatiu ha de ser un entorn de convive�ncia segur per a tota la comunitat
educativa,  i  les  mesures  me�s  rellevants  so� n  la  deteccio�  precoç  dels  casos  i
l’aí=llament d’aquests i dels seus contactes estrets.

Funcions del  Responsable COVID-19 en el  centre educatiu (la direcció del
centre o persona en qui delegue):

Davant un cas sospito� s:
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 No podran accedir al centre educatiu l’alumnat, professorat i altres: 
o En cas de presentar sí�mptomes compatibles amb la COVID-19.
o En situacio�  d’aí=llament per haver sigut positius per a la COVID-19.
o En cas que s’estiga en espera del resultat d’una PCR o una altra prova

de diagno� stic molecular.
o En  cas  d’estar  en  quarantena  domicilia� ria  per  ser  contacte  estret

d’alguna  persona  diagnosticada  de  COVID-19  o  amb  sí�mptomes
compatibles.



 Haura�  de  contactar  amb la  famí�lia  o  el  tutor/a legal  per  a comunicar  la
situacio�  i  perque�  vagen  a  recollir  l’alumne  o  alumna,  preferentment  en
transport no col·lectiu.

 Haura�  de recomanar a la famí�lia que es trasllade al seu domicili i contacte
telefo� nicament amb el seu centre de salut, que figura en la targeta SIP.

 En situacions de gravetat (dificultat respirato� ria, afectacio�  de l’estat general
per  vo� mits  o  diarrea  molt  frequ= ents,  dolor  abdominal  intens,  confusio� ,
tende�ncia a dormir-se), haura�  de telefonar al 112 o contactar amb el centre
d’atencio�  prima�ria de refere�ncia a que�  esta�  adscrit el centre educatiu, per a
atendre la urge�ncia i valorar la derivacio�  al centre hospitalari.

Davant d’un cas confirmat:

 Haura�  de canalitzar la coordinacio�  amb el centre de salut d’atencio�  prima�ria
de refere�ncia, amb el centre de salut pu� blica i amb les famí�lies de l’alumnat
del centre educatiu.

1. Actuació quan un alumne/a inicia símptomes compatibles amb la COVID-
19 en el centre:

 La persona que haja detectat el cas sospito� s, haura�  de comunicar la situacio�
al  Responsable  COVID-19  en  el  centre  educatiu  i  el  conduira�  a  l’espai
COVID-19, llevat que siga una persona vulnerable o de risc, justificada pel
Servei de Prevencio�  de Riscos Laborals. En aquest cas, sera�  el coordinador o
coordinadora  COVID-19  qui  designe  una  altra  persona  per  a  realitzar
aquesta tasca fins que la famí�lia arribe al centre.

 Se li ha de col·locar a l’alumne/a una mascareta quiru� rgica quan tinga me�s
de  6  anys  i,  si  e�s  possible,  a  partir  dels  3  anys;  sempre  que  no  hi  haja
contraindicacio�  per a usar-la.

o La  persona  que  acompanye  el  cas  sospito� s  haura�  de  portar  l’equip  de
proteccio�  individual adequat: 
▪ mascareta higie�nica o quiru� rgica, si la persona amb sí�mptomes en porta.
▪ mascareta FFP2 sense va� lvula, si la persona amb sí�mptomes no es pot

posar  una  mascareta  quiru� rgica  (xiquets  menors  de  6  anys,  persones
amb  problemes  respiratoris,  que  tinguen  dificultat  per  a  llevar-se  la
mascareta per elles mateixes o que tinguen alteracions de conducta que
en facen inviable l’u� s), a me�s d’una pantalla facial i una bata d’un sol u� s
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(el  centre  haura�  de  disposar  d’un  estoc  d’aquest  material  per  a  les
situacions en que�  es requerisca un EPI per a l’atencio�  d’un cas sospito� s).

 En cas que l’alumne/a siga major d’edat, s’ha de dirigir al seu domicili per a
procedir a l’aí=llament i evitar, en la mesura que siga possible, el transport
pu� blic col·lectiu.

 La recollida de l’alumne/a per la famí�lia s’ha de fer al me�s aviat possible i a
l’entrada del centre educatiu, i s’ha de procurar que el transport es faça en
un vehicle particular i no en transport pu� blic col·lectiu.

 Si  l’alumne/a  presenta  sí�mptomes  de  gravetat  (dificultat  respirato� ria,
afectacio�  de  l’estat  general  per  vo� mits  o  diarrea  molt  frequ= ents,  dolor
abdominal  intens,  confusio� ,  tende�ncia  a  adormir-se)  i es  considera
necessari, el responsable COVID-19 al centre educatiu haura�  de contactar
amb el referent per a COVID-19 del centre d’atencio�  prima�ria a que�  esta�
adscrit el centre educatiu, per a atendre la urge�ncia i valorar la derivacio�  al
centre hospitalari, o trucar al tele� fon 112. 

2  Actuació  quan  un/a  alumne/a  comença  a  tindre  símptomes
compatibles amb la COVID-19 fora de l’horari escolar

 Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius,
la famí�lia o la persona amb sí�mptomes ha de contactar amb el seu centre
d’atencio�  prima�ria,  perque�  es  valore  la  situacio�  i  es  duguen a  terme  les
accions pertinents. En cas de tindre atencio�  fora del sistema pu� blic, acudira�
al seu centre d’atencio�  prima� ria habitual o serve d’urge�ncies de refere�ncia.

 Així�  mateix,  la  famí�lia  o  la  persona  amb sí�mptomes  informara�  el  centre
educatiu a primera hora del dia segu= ent ha�bil.

3.-  Actuació  quan  un  professional  del  centre  educatiu  comença  a
tindre símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre

 En cas  que  la  persona  amb sí�mptomes  exercisca  en  un centre  educatiu,
haura�  d’informar  de  la  seua  situacio�  al  director/a del  centre  i  haura�  de
dirigir-se al seu domicili per a procedir a l’aí=llament, si pot ser en vehicle
particular i no en transport pu� blic col·lectiu.

 S’haura�  de posar en contacte amb el Servei de Prevencio�  de Riscos Laborals
i  amb el seu centre de salut d’atencio�  prima�ria  o el  seu centre d’atencio�
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sanita� ria habitual en cas de tindre l’atencio�  fora del sistema pu� blic i n’haura�
de seguir les instruccions. 

 En situacions de gravetat (dificultat respirato� ria, afeccio�  de l’estat general
per  vo� mits  o  diarrea  molt  frequ= ent,  dolor  abdominal  intens,  confusio� ,
tende�ncia a adormir-se) contactara�  amb el 112 o amb el centre d’atencio�
prima� ria a que�  esta�  adscrit el centre educatiu, per a atendre la urge�ncia i
valorar la derivacio�  al centre hospitalari.

4.-  Actuació  quan  un  professional  del  centre  educatiu  comença  a
tindre  símptomes  compatibles  amb  la  COVID-19  fora  de  l’horari
escolar

 Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius,
la  persona  amb  sí�mptomes  ha  de  contactar  amb  el  seu  centre  de  salut
d’atencio�  prima�ria  o  el  seu centre  d’atencio�  sanita� ria  habitual  en cas  de
tindre l’atencio�  fora del sistema pu� blic, o servei d’urge�ncies de refere�ncia,
perque�  es valore la situacio�  i es duguen a terme les accions pertinents. 

 Tambe�  s’haura�  de posar en contacte amb el Servei de Prevencio�  de Riscos
Laborals per a seguir-ne les instruccions.

5 Actuació davant un cas confirmat de l'alumnat o de professionals de centre
educatiu.

    • La persona o els familiars d'un cas confirmat informara�  el centre educatiu del
resultat de prova positiva, al me�s aviat possible o a primera hora del dia segu= ent
ha�bil.

    •  El  o  la  responsable  COVID-19  de  centre  educatiu  elaborara�  una  fitxa
informativa amb la relacio�  dels contactes estrets dels casos confirmats. tant d'aula,
menjador, com de transport col·lectiu (Annex 2) i la traslladara�  al centre de salut
pu� blica del departament de salut.

    •  Tambe�  comunicara�  a  la  Secretaria  Autono� mica  d'Educacio�  i  Formacio�
Professional el nombre de casos confirmats tant de l'alumnat com de qualsevol
altra  persona  que  treballe  al  centre,  amb  indicacio�  del  grup  en  el  qual  estan
escolaritzats o on realitzen la seua activitat docent.

    • Si es produeix la confirmacio�  d'un cas fora de l'horari escolar, el personal de
vigila�ncia epidemiolo� gica de Salut Publica cridara�  al o a la responsable Covid del
centre educatiu a primera hora del dia segu= ent ha�bil per a la recollida de dades
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dels contactes estrets. El responsable COVID-19 del centre educatiu proporcionara�
el llistat de contactes estrets.

6 Actuació del Sistema Sanitari

GESTIO:  DE CASOS

    • L'equip sanitari valorara�  el cas sospito� s i decidira�  la convenie�ncia de realitzar
una prova PCR amb la major prioritat. Una vegada identificat el cas com a sospito� s,
se li indicara�  l'aí=llament domiciliari i el de les persones amb qui convisca fins a
cone� ixer el resultat de la PCR. No esta�  indicat l'aí=llament dels contactes estrets no
convivents, e�s a dir de les persones que formen el grup de convive�ncia estable,
mentre s'espera el resultat de la prova.

    • Davant d'un cas confirmat, es realitzaran les segu= ents actuacions:

    • Informar a la persona amb resultat positiu i als seus convivents domiciliaris de
l'obligatorietat d'aí=llament al domicili i facilitar-li les pautes a seguir.

    • Es realitzara�  el cens de contactes convivents per al seu seguiment.

    • El o la responsable Covid del centre educatiu comunicara�  al Centre de Salut
Pu� blica corresponent la confirmacio�  d'un cas escolar.

    • La Unitat de Vigila�ncia Epidemiolo� gica del Centre de Salut Pu� blica realitzara�
l'enquesta  epidemiolo� gica  i  establira�  les  mesures  preventives  oportunes  i
completara�  l'estudi de contactes estrets de l'entorn educatiu.

    • En el cas de famí�lies i personal del centre amb provisio�  de serveis sanitaris
privats, en que�  la recollida de contactes estrets no pot fer-se en el moment de la
sospita clí�nica, el professional sanitari que ha ate�s la sospita alertara�  la Unitat de
Vigila�ncia epidemiolo� gica del Centre de Salut Pu� blica corresponent.

7.- Actuacions de vigilància epidemiològica des de Salut Pública

 Quan hi  haja un o me�s  casos confirmats en un centre educatiu,  la Unitat
d’Epidemiologia del centre de salut pu� blica del departament de salut en que�
esta�  el centre educatiu contactara�  amb el director o directora, que li haura�
de facilitar la informacio�  necessa� ria per a organitzar la gestio�  adequada de
casos  i  l’estudi  i  el  seguiment  dels  contactes,  i  tambe�  per  a  establir  les
mesures de prevencio�  i control necessa� ries en cas de brot o davant de casos
en grups de convive�ncia estables.

 S’indicaran les mesures d’aí=llament i  quarantena necessa� ries que puguen
derivar-se de l’estudi del  cas,  en cas de brot o de situacio�  d’augment de
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transmissio�  comunita� ria,  i  es  facilitara�  la  informacio�  necessa� ria  tant  al
centre educatiu com a les famí�lies (annex 3).

GESTIO:  DELS CONTACTES DE L CAS CONFIRMAT

En funcio�  dels resultats de l'estudi de casos dirigit per l'autoritat sanita� ria, aquesta
podra�  decidir  ampliar  l'estrate�gia  de  recerca  activa  de  casos  mitjançant  tests
microbiolo� gics me�s enlla�  dels grups en els quals s'hagen detectat casos.

Un  resultat  negatiu  de  les  proves  no  eximeix  de  la  necessitat  de  mantenir  la
quarantena establerta.

Els  germans/es  o  familiars  convivents  d'un  cas  sospito� s  (aquell  en  que�  s'ha
realitzat  PCR  i  s'esta�  a  l'espera  de  resultats)  s'hauran de quedar  a  casa  fins  a
cone� ixer  el  resultat.  Si  el  resultat  e�s  negatiu,  poden  reincorporar-se  al  centre
educatiu.

En cas de confirmacio�  de la infeccio�  (PCR positiva), els germans/es o familiars que
so� n contactes estrets faran quarantena durant 14 dies i, en el marc de la recerca
activa  de  casos,  es  realitzara�  una  prova  PCR  a  aquests  germans/es  o  familiars
convivents.  Un resultat  negatiu de la  prova PCR als  contactes  no eximeix de la
necessitat de mantenir la quarantena als convivents durant 14 dies.

No esta�  indicat  l'aí=llament  preventiu  de  les  persones que integren el  grup dels
germans/es o familiars del cas en el moment de fer-los la prova PCR en el marc de
la  recerca  activa  de  contactes.  En  el  cas  que  es  confirme  la  prova  PCR  com a
positiva,  s'establiran  les  mesures  oportunes  en  els  grups  dels  germans  /  es  o
familiars convivents.

GESTIÓ DE BROTS

A nivell orientatiu, els elements de decisio�  per establir per part de Salut Pu� blica
quarantenes als contactes, o si fora necessari, tancaments parcials o totals, so� n:

1.  Brot  en  una  aula:  tres o  me�s  casos confirmats en  un u� nic  GCE  o  grup no
organitzada com a GCE amb vincle epidemiolo� gic entre ells. S’indicaran actuacions
de control  especí�fiques  mitjançant  la  implementacio�  de  les  mesures  de  control
habituals: 

- Aí=llament domiciliari dels casos.
- Identificacio�  i quarantena dels contactes del GCE o els contactes estrets dels

grups no organitzats com a GCE.
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- Si  els  casos  pertanyen  a  un  GCE:  suspensio�  de  l’activitat  docent  fins  a
transcorreguts 14 dies des de l’inici de la quarantena dels contactes. 

- Si  els  casos  pertanyen  a  un  grup  que  no  esta�  organitzat com  a  GCE:
manteniment de l’activitat docent presencial per als alumnes no classificats
com a contactes estrets. 

L’activitat  docent  continua  de  manera  normal  extremant  les  mesures  de
prevencio�  i higiene en tots els nivells educatius que s’impartisquen en el centre,
amb excepcio�  del GCE afectat.

2. Brots en diverses aules sense vincle epidemiològic:  tres o me�s casos en GCE o
grups no  organitzats com  a  GCE  sense  vincle  epidemiolo� gic  entre  elles.  S’han
d’indicar  actuacions  de  control  especí�fiques  per  a  cadascun  mitjançant  la
implementacio�  de les mesures de control habituals: 

- Aí=llament domiciliari dels casos.
- Identificacio�  i quarantena dels contactes de cada GCE o els contactes estrets

de cada grup no organitzat com a GCE.
- Si els casos pertanyen a un GCE: suspensio�  de l’activitat docent  presencial

de cada GCE fins a transcorreguts 14 dies des de l’inici de la quarantena.
- Si  els  casos  pertanyen  a  grups que  no  estan organitzats com  a  GCE:

manteniment de l’activitat docent presencial per als alumnes no classificats
com a contactes estrets en cadascun dels grups no organitzats com a GCE. 

L’activitat  docent  presencial continuara�  de  manera  normal  extremant  les
mesures de prevencio�  i higiene en tots els nivells eductius que s’impartisquen
al centre, amb excepcio�  dels grups afectats.

3.  Brots  en  diverses  aules  amb  vincle  epidemiològic:  deteccio�  de  casos  en
diversos GCE o  grups no organitzats com a GCE amb un cert grau de transmissio�
entre diversos grups independentment de la manera d’introduccio�  del virus en el
centre escolar. 

- Aí=llament domiciliari dels casos.
- Identificacio�  i quarantena dels contactes de cada GCE o contactes estrets de

cada grup no organitzat com a GCE.
- S’ha d’estudiar la relacio�  entre els casos i, si es demostra l’existe�ncia d’un

vincle epidemiolo� gic i no s’han pogut mantindre les mesures de prevencio�  i
higiene, es valorara�  l’adopcio�  de mesures addicionals, com l’extensio�  de la
quarantena  i  la  suspensio�  de  l’activitat  docent  d’altres  grups  fins  a
transcorreguts  14  dies  des  de  l’inici  de  la  quarantena  o  el  temps  que
s’indique en funcio�  de l’evolucio�  dels brots. 
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L’activitat  docent  continuara�  de  manera  normal  extremant  les  mesures  de
prevencio�  i higiene en les totes les etapes educatives que s’impartisquen en el
centre, amb excepcio�  dels grups afectats.

4. Brots en el context d’una transmissió no controlada: si es considera que hi
ha una transmissio�  no controlada en el centre educatiu amb un nombre me�s alt del
que s’esperava per al segment d’edat en un territori especí�fic, els serveis de salut
pu� blica  faran una  avaluacio�  de  risc  per  a  considerar  la  necessitat  d’escalar  les
mesures,  i  valoraran  en  u� ltima  insta�ncia,  el  tancament  temporal  del  centre
educatiu. 

- Aí=llament domiciliari dels casos.
- En una situacio�  de transmissio�  no controlada, despre�s d’una avaluacio�  de la

situacio�  epidemiolo� gica, cal escalar les mesures de control i es pot arribar a
determinar el tancament temporal del centre educatiu. 

- Inicialment,  el  tancament  del  centre  seria  durant  14  dies,  encara  que  la
duracio�  d’aquest  perí�ode  podria  variar  en  funcio�  de  la  situacio�
epidemiolo� gica, de l’aparicio�  de nous casos que desenvolupen sí�mptomes i
del nivell de transmissio�  que es detecte en el centre educatiu.

- La  reobertura  del  centre  educatiu  tindra�  lloc  quan  la  situacio�  estiga
controlada i no supose un risc per a la comunitat educativa.

RETORN AL CENTRE EDUCATIU
L’alumnat es podra�  incorporar al centre educatiu quan s’haja complit el  perí�ode 
d’aí=llament preventiu indicat pel protocol sanitari vigent.

COORDINACIÓ SANITAT-EDUCACIÓ

Les secretaries autono� miques d'educacio�  i sanitat s'encarregaran de la coordinacio�
entre les dues conselleries, com a tasca de la Comissio�  de Seguiment Covid-19 en 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

La coordinacio�  departamental de seguiment i control de COVID-19 en centres 
educatius recaura�  en la Comissio�  de Salut Comunita� ria Departamental formada per
responsables departamentals d'assiste�ncia sanita� ria i de salut pu� blica, així� com un 
representant de l'administracio�  local membre del consell de salut. Es podran 
incorporar, a criteri i peticio�  de la comissio� , representants, professionals i / o 
agents vinculats a centres educatius, laboratoris, equips d'atencio�  prima�ria del 
departament.
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En cap moment sera�  necessari un certificat me�dic per a la
reincorporacio�  al centre escolar o institut.



Per a facilitar la comunicacio� , l’adreça de cada centre educatiu haura�  de disposar
d’un tele� fon i  d’un correu de contacte directe del seu centre d’atencio�  prima�ria
referent, i tambe�  d’un tele� fon i d’un correu electro� nic dels responsables de salut
pu� blica departamentals.
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ANNEX  1.  Informació  a  famílies  i  alumnat  major  d’edat  a  l’inici  del  curs  escolar
2020-2021

Localitat i data 

Benvolguda famí�lia / benvolgut alumne o alumna:

Les caracterí�stiques especials que acompanyen l’inici d’aquest curs escolar a consequ= e�ncia
de la pande�mia de COVID-19 han determinat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pu� blica,  juntament  amb  la  d’Educacio� ,  Cultura  i  Esports,  hagen  establit  un  protocol
d’actuacio�  conjunt perque�  els centres educatius siguen espais de convive�ncia saludables.

En  aquest  sentit,  es  fa  necessari  el  compromí�s  de  tota  la  comunitat  escolar  en  el
compliment de les mesures de prevencio�  i proteccio�  recomanades, entre les quals resulta
fonamental la col·laboracio�  de les famí�lies i de l’alumnat major d’edat, amb les segu= ents
actuacions:

- Notificar les causes d’abse�ncia de l’alumne o alumna per motius de salut al tutor de
l’alumne o alumna en el centre escolar.

- Verificar dia� riament l’estat de salut al domicili, abans que l’alumne o alumna acudisca
al centre educatiu, i comprovar que no te�  la temperatura per damunt de 37,5 °C (sense
haver pres antipire� tics) ni una altra simptomatologia que puga estar associada amb la
COVID-19  (tos,  malestar,  congestio�  nasal,  diarrea,  vo� mits…).  Ate�s  que  aquests
sí�mptomes poden ser comuns a altres infeccions pro� pies de l’etapa infantil i juvenil, la
febre  ha  de  ser  sempre  un  criteri  perquè  els/les  escolars  no  acudisquen  al
centre educatiu.

- En cas que hi haja símptomes compatibles, els alumnes/es no han d’assistir al centre
educatiu. La famí�lia haura�  de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP)
o mitjançant l’app GVA Coronavirus per a mo� bils. Tambe�  es pot demanar consulta a
trave�s  de  la  web  [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-
va.html].  L’equip pedia� tric  o  metge de famí�lia  habitual,  segons l’edat de l’alumne o
alumna, indicara�  quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.

- Tampoc  hauran  d’acudir  al  centre  escolar  en  cas  de  trobar-se  en  situacio�  de
quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb sí�mptomes o
diagnosticada  de  COVID-19  fins  que  li  ho  indique  el  pediatre/a  o  metge/essa  de
famí�lia.

15



- En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça me�s vulnerables, com ara
malalties cro� niques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es
valoraran de manera conjunta amb la famí�lia/tutors i l’equip pedia� tric les implicacions
de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu.

Si  necessiteu  informacio�  addicional  podeu  contactar  amb  el  tele� fon  especí�fic  que  ha
establit la Generalitat Valenciana per a donar suport a la comunitat educativa en aquest
curs escolar: …………………….

Rebeu una salutacio�  cordial.

  
       Signatura

Centre de salut pu� blica
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COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMENT DELS REQUISITS PER
A ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU

He llegit atentament la informacio�  que conte�  aquest document i em compromet a seguir
les pautes que s’hi estableixen.

   
           Em compromet a prendre la temperatura del meu fill o filla abans d’acudir al centre

            Em compromet a prendre’m la temperatura abans d’acudir al centre educatiu

Nom i cognoms de la persona responsable 

Data   __ /__ /____

Signatura
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ANNEX 2. Fitxa d’informació per al centre de salut pública, davant d’un o més 
casos confirmats al centre educatiu

La informacio�  accessible i organitzada facilita la valoracio�  del risc i acurta el temps necessari per a
dur a terme activitats de contencio� . A continuacio�  es recull la informacio�  que els centres educatius
han de poder facilitar de manera a� gil a Salut Pu� blica en cas d’aparicio�  d’un cas o d’un brot:

INFORMACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU
Nom del centre educatiu: ________________________________________
Adreça: ________________________________________________________
Municipi: _______________________________________________________
Tele� fon: ________________________________________________________

INFORMACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID AL CENTRE
Nom i cognoms: _______________________________________
Tele� fon de contacte: _____________________________________

INFORMACIÓ DEL CAS CONFIRMAT
Nom i cognoms de l’alumne o alumna _____________________
Edat___________________________________________________
Tele� fon/s de la famí�lia: ___________________________________
Germans o germanes en el centre educatiu: _________________
Prese�ncia de malalties cro� niques

• SI:. Especifiqueu-les: ___________________________________
• NO
• Sense informacio�

Grup (nu� mero i lletra de l’aula): _____________________________
Nombre d’alumnes a l’aula: ____________________________
Grup de convive�ncia estable 

• SI: 
• NO

No grup de convive�ncia estable
Es respecta la dista�ncia d’1,5 m

• SI: 
• NO

S’hi du mascareta tothora
• SI: 
• NO

Participacio�  en activitats extraescolars 
• SI:. Especifiqueu quines: ______________________________
• NO

U: s de transport escolar:
• SI:. Especifiqueu ruta, nu� mero de microbu� s, etc.: __________
• NO

U: s dels serveis de menjador i torn
• SI:. Especifiqueu torn: _______________________________
• NO

Assiste�ncia al centre els dos dies previs a la deteccio�  del cas

Remissio�  del pla de continge�ncia a ……………….@gva.es

Envieu la llista de companys del grup de convive�ncia estable o de la mateixa classe, i tambe�  de
professors, i indiqueu-hi si han assistit al centre els dos dies previs a la deteccio�  del cas, així� com

18



algun altre  contacte  del  qual  es  tinga consta�ncia  fora  de l’aula,   i  especifiqueu quina classe  de
contacte ha pogut tindre.
Nom, 
cognom
s

Tele� fon de 
contacte

Classe de contacte (alumne 
de la mateixa classe, 
professor, activitat 
extraescolar, transport, 
menjador, etc.)

Organitzacio�  dels 
alumnes Si no e�s 
GCE, assenyaleu  si 
ha estat a menys de 
dos metres sense 
mascareta

Assiste�ncia al 
centre els dos 
dies previs a la 
deteccio�  del cas

XXXXXXXX
X

Alumnat GCE Sí�

XXXXXXXX
X

Alumnat GCE No

XXXXXXXX
X

Alumnat Classe < 2 metres Sí�

XXXXXXXX
X

Alumnat Classe > 2 metres Sí�

XXXXXXXX
X

Transport Bus (fila segons 
protocol)

Sí�

XXXXXXXX
X

Menjador Taula > o < 2 
metres 

XXXXXXXX
X

Professorat > o < 2 metres Sí�

XXXXXXXX
X

Un altre personal del 
centre (especifiqueu-
lo)

> o < 2 metres Sí�

XXXXXXXX
X

Activitat extraescolar > o < 2 metres Sí�
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ANNEX 3. Informació al director/a del centre educatiu i a les famílies davant
de l’existència d’un o més casos confirmats al centre educatiu

Localitat i data
Benvolgut/uda Sr./Sra. Director/a:

Li comunique que s’ha confirmat un cas/brot de COVID-19 entre persones vinculades al centre
educatiu que voste�  dirigeix. Fins ara s’han detectat ____ casos. 

El  SARS-CoV-2 e�s un virus que es transmet principalment de persona a persona per mitja�  del
contacte estret i  de les gotes respirato� ries que s’emeten en tossir o esternudar.  Els  sí�mptomes
poden apare� ixer fins als 14 dies despre�s del contacte amb el cas. La infeccio�  pot tindre sí�mptomes
respiratoris com febre, tos o sensacio�  de falta d’aire, amb sí�mptomes inespecí�fics com l’alteracio�  del
gust, de l’olfacte, dolors musculars, diarrea, dolor tora� cic o mal de cap, entre altres; tambe�  es pot
passar de manera asimptoma� tica.

Les mesures principals per al control del brot so� n el diagnòstic precoç, l’aïllament dels casos i
la quarantena dels contactes. 
● Les  persones  que  han  sigut  diagnosticades  de  COVID-19  (casos  confirmats)  no  han

d’acudir al centre i han de romandre en aí=llament fins que el professional sanitari que ha fet el
seguiment del cas ho indique (en general,  l’aí=llament es fa fins a transcorreguts 3 dies que
s’hagen acabat  els  sí�mptomes  i  un  mí�nim de  10 dies  des  de  l’inici  dels  sí�mptomes;  si  so� n
asimptoma� tiques,  han de romandre en aí=llament fins  a  10 dies des  de la  data  de presa de
mostra per a PCR amb el primer resultat positiu4). 

● Els  contactes  estrets (personal  i  alumnat)  d’un  cas  confirmat  no  han  d’acudir  al  centre
educatiu i han de fer quarantena durant el perí�ode que indique el professional sanitari que ha
fet  el  seguiment  (en  general,  14  dies  excepte  els  que  hagen  tingut  una  infeccio�  pre�via
documentada amb una PCR positiva en els 6 mesos previs). 

● Davant de l’aparicio�  de sí�mptomes compatibles   no han d’acudir al centre educatiu: hauran de
romandre en aí=llament a la seua habitacio�  i contactar telefo� nicament amb el seu centre de salut
o amb el tele� fon COVID-19: 900 300 555 i seguir les seues instruccions. 

● Els  contactes no estrets,  poden continuar acudint al  centre educatiu i  continuar l’activitat
educativa presencial  extremant les mesures de precaucio�  i  vigilant l’aparicio�  de sí�mptomes
compatibles amb COVID-19.  Si  tenen condicions de vulnerabilitat especial  per a COVID-19, 5

poden acudir al centre, sempre que la seua condicio�  clí�nica estiga controlada i ho permeta, i
mantenint mesures de proteccio�  de manera rigorosa, excepte que hi haja indicacio�  me�dica de
no assistir-hi. 

● S’hauran de reforçar les mesures educatives i de prevencio�  de la infeccio�  i les mesures de neteja
en tot el centre.

Aviat ens posarem en contacte amb vosté per a organitzar les actuacions que s’han de
dur a terme al centre educatiu, incloent-hi una reunió informativa dirigida a la comunitat
escolar. 

Si necessiteu informacio�  addicional, us atendrem en els segu= ents tele� fons: _________________. 
Rebeu una salutacio�  cordial,

Signatura

4 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/
COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

5 Condicions cro� niques de salut com malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cro� niques, ca� ncer, 
immunodepressio�  o hipertensio�  arterial.
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Localitat i data 

Benvolguda famí�lia: 

Us comunique que s’ha confirmat un cas/brot de COVID-19 al centre educatiu a que�  acudeix el
vostre fill o filla. Fins al moment s’han detectat ___ casos. 

El SARS-CoV-2 e�s un virus que es transmet principalment de persona a persona per mitja�  del
contacte estret i  de les gotes respirato� ries que s’emeten en tossir o esternudar.  Els sí�mptomes
poden apare� ixer fins als 14 dies despre�s haver estat en contacte amb un cas. La infeccio�  pot tindre
sí�mptomes respiratoris com febre, tos o sensacio�  de falta d’aire, amb sí�mptomes inespecí�fics com
l’alteracio�  del gust, de l’olfacte, dolors musculars, diarrea, dolor tora� cic o mal de cap, entre altres;
tambe�  es pot passar de manera asimptoma� tica.

Amb la finalitat d’evitar la transmissio�  d’infeccio�  a altres persones,  e�s  necessari adoptar les
segu= ents mesures de prevencio� :  

● Identificar i classificar als contactes del cas o casos confirmats. El centre de salut pu� blica, en
coordinacio�  amb el centre educatiu, fara�  aquesta tasca i es posara�  en contacte amb ells/es.

● Les persones que es consideren contactes estrets no han d’acudir al centre educatiu, han de
contactar amb el seu centre de salut d’atencio�  prima� ria i han de seguir les seues instruccions, i
fer quarantena durant el perí�ode que indique el professional sanitari que fa el seguiment.

● La  resta de la  comunitat  educativa pot  continuar acudint  al  centre  i  continuar l’activitat
educativa presencial  extremant les mesures de precaucio�  i  vigilant l’aparicio�  de sí�mptomes
compatibles amb COVID-19. 
Si alguna persona te�  condicions de vulnerabilitat especial per a COVID-19,6 pot acudir al centre,
sempre que la  seua condicio�  clí�nica  estiga  controlada  i  ho permeta,  mantenint mesures de
proteccio�  de manera rigorosa, excepte que hi haja indicacio�  me�dica de no assistir-hi. 

● Si  el  menor o alguna persona del seu entorn pro� xim (altres menors o adults)  desenvolupa
sí�mptomes  compatibles  els  dies  que venen,  haura�  de  romandre  al  seu  domicili  i  contactar
telefo� nicament amb els serveis de salut.

Podeu trobar informacio�  sobre les mesures de quarantena i aí=llament en la web d’informacio�  per a 
la ciutadania sobre SARS-CoV-2 del Ministeri de Sanitat i en la web de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pu� blica: http://coronavirus.san.gva.es/inicio.

Rebeu una salutacio�  cordial,

Signatura

Centre de salut pu� blica

6 Condicions cro� niques de salut com malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cro� niques, ca� ncer, 
immunodepressio�  o hipertensio�  arterial.
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