PROTOCOL COVID
1. Quan es detecti un possible cas de COVID a l’escola:
a. S’aïllarà a l’alumne o alumna a una saleta específica per a
aquesta finalitat, on estarà acompanyat o acompanyada per la
responsable COVID d’etapa.
b. La responsable COVID d’etapa us trucarà per tal que vingueu a
recollir el vostre fill o filla i demaneu hora al CAP per fer la
valoració.
c. En cas que li facin la PCR, si té germans al centre o el pare o
mare treballa a un centre educatiu NO PODEN ASSISTIR A
L’ESCOLA fins saber que el resultat de la PCR és negatiu.
 Si el resultat és negatiu, quan l’alumne o alumna ja no tingui
simptomatologia, podrà retornar a l’escola amb normalitat. El
pare o mare que treballa a un centre educatiu o els germans
podran començar a assistir a l’escola des del mateix moment de
saber que el resultat és negatiu.
 En cas que la PCR sigui positiva, la gestora COVID o el servei
d’epidemiologia es posaran en contacte amb l’escola i ens
concretaran un dia i una hora per fer la prova de PCR al grup
estable del qual formi part l’alumne o alumna. Un cop feta la
PCR, el grup estable haurà de fer 10 dies de quarantena a casa
seva i des de l’escola s’inicia el pla de contingència parcial.
(Rebreu informació específica si això arriba a passar).
 En el cas que un/a alumne/a es negui a fer-se la PCR grupal a
l’escola, pot fer-se-la al seu CAP de referència. En cas de negarse a fer la PCR enlloc, l’escola seguirà el següent protocol,
consensuat amb el Dept. d’Educació de Girona. Es considerarà
a l’alumne/a com si hagués sortit una PCR positiva, vetllant així
per la seguretat i salut de la resta dels/les seus/seves
companys/es i de la comunitat educativa; per tant, l’alumne/a
no es podrà incorporar a l’escola passats 10 dies des de
l’endemà del dia que es realitza la PCR a l’escola. Aquest/a
no tindrà dret al seguiment acadèmic online durant aquests
dies extres.

2. Quan una família ens comuniqui que el seu fill o filla està pendent de
PCR:
.
Si és per simptomatologia COVID hem de seguir el protocol
anterior:
 Pendent de PCR: ni germans ni pare o mare que
treballa a un centre educatiu PODEN ASSISTIR A
L’ESCOLA fins a saber que el resultat de la PCR és
negatiu.
 Si surt negativa, quan l’alumne o alumna ja no tingui
simptomatologia, podrà retornar a l’escola amb
normalitat. El pare o mare que treballa a un centre
educatiu o els germans podran començar a assistir a
l’escola des del mateix moment de saber que el resultat
és negatiu.
 En cas que la PCR sigui positiva, la gestora COVID o el
servei d’epidemiologia es posaran en contacte amb
l’escola i ens concretaran un dia i una hora per fer la
prova de PCR al grup estable del qual formi part l’alumne
o alumna. Un cop feta la PCR, el grup estable iniciarà
quarentena de 10 dies i començarà l’atenció
acadèmica telemàtica.
a.
Si és per contacte estret amb un cas positiu, l’alumne o
alumna haurà de fer la PCR, però tant el pare com la mare que
treballa a un centre educatiu, i els germans HAN D’ASSISTIR A
L’ESCOLA AMB NORMALITAT.
En aquest cas, tant si la PCR surt positiva com si surt
negativa, l’alumne o alumna haurà de fer 10 dies de
quarentena, ja que, encara que surti negativa, hi ha un període
de 10 dies de possible incubació.

