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Benvolgudes famílies, 

 

Us passem informació sobre les actuacions a seguir segons els protocols vigents per fer un bon 

confinament familiar en cas d’un positiu a la família i evitar la propagació de la COVID-19. 

 

Aquestes mesures s’han aplicat des de l’inici de la pandèmia i els referents COVID dels Centres 

d’Atenció Primària i/o el Servei de Vigilància Epidemiològica les transmetien a les famílies quan es 

detectava un cas positiu dins el seu nucli familiar. Creiem però que és important recordar-ho perquè 

quanta més informació tinguin les famílies més correctament actuaran i més aviat s’aturarà la 

propagació de la malaltia. 

 

Quan es detecta un cas positiu en un centre escolar, es fan proves als contactes estrets del grup de 

convivència estable (GCE), que també es coneix com a grup bombolla, i als contactes estrets no 

escolars del cas. Tant si el vostre/a fill/a és el cas inicial com si esdevé positiu en el cribratge del GCE, 

totes les persones que conviviu en el domicili sereu considerats contactes estrets. 

 

El vostre/a fill/a amb prova positiva haurà de romandre en aïllament al domicili. L’aïllament consisteix 

en estar separat de la resta de la família, tenir una habitació individual, intentar no sortir de l’habitació 

si no és estrictament necessari i, si s’ha de fer, s’ha d’utilitzar mascareta i mantenir la distància de 

seguretat. L’aïllament s’ha de mantenir fins que hagin transcorregut 72 h de la resolució de la febre i 

del quadre clínic amb un mínim de 10 dies des de la data d’inici de símptomes o de la presa de mostra 

si s’és asimptomàtic. 

 

La resta de familiars que conviviu al domicili amb el fill/a positiu/va haureu d’estar en quarantena en el 

vostre domicili fins que hagin transcorregut 10 dies des de l’últim contacte amb el vostre fill/a, encara 

que us hagin fet una PCR/TAR i hagi estat negativa. 

 

Com que en els infants, sobretot els més petits, l’aïllament generalment no es pot fer correctament, la 

quarantena dels convivents que no s’hagin pogut separar correctament del nen s’ha d’allargar 10 dies 

més a partir de la finalització de l’aïllament del nen/a. Això significa que, els convivents que hagin 

estat en contacte amb l’infant cada dia des que va ser positiu/va poden haver de fer una quarantena de 

20 dies. Un cop finalitzada tota la quarantena, si no heu presentat cap símptoma, els convivents podreu 

tornar a fer vida normal. 

 

En cas que el positiu sigui un dels progenitors s’ha d’aplicar el mateix criteri, i si l’aïllament del progenitor 

no es pot fer en les condicions òptimes, la quarantena dels fills/es es perllongarà 10 dies des del final 

de l’aïllament del progenitor, per tant, com exposàvem a l’anterior paràgraf, el vostre fill/a pot haver de 

fer una quarantena de 20 dies. 



 
 

 

 
 

 

 

Podeu trobar més informació a l’apartat 6: Estudi i maneig de contactes del Procediment d’actuació 

enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SRS-CoV-2 (https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-

Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf).  

 

 

 

Atentament, 

Cap del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública 
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