
  

  

Mesures de control 
 
Les persones que presentin símptomes compatibles amb 
COVID-19, que estiguin en aïllament domiciliari degut a un 
diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna 
persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19  
NO PODRAN ASSISTIR AL CENTRE i tendrán 
l’obligatorietat d’avisar al centre. 
 
Tot el personal del centre, inclosos els alumnes, es vigilaran 
el seu estat de salut i es prendran la temperatura a diari 
abans d’anar al centre educatiu. 
 
Les famílies només podran entrar a l’edifici escolar en cas 
de necessitat o indicacions del professorat, personal no 
docent o equip directiu i estan obligades a complir les 
mesures de prevenció i higiene establertes per les 
autoritats sanitàries i el centre. 
 
 
 

ORGANITZACIÓ CENTRES 

 

S’establirà direccionalitat als passadissos per minimitzar els 
encreuaments sempre que sigui possible. Es marcaran 
línies al terra amb la direccionalitat i amb la separació 
mínima on sigui necessari esperar torn per accedir a algun 
lloc. 

Es definirà una porta d’entrada i una de sortida al recinte 
quan sigui possible.  

Es fomentaran les activitats exteriors sempre que sigui 
possible. Els gimnasos, sales de psicomotricitat, etc., 
s’adaptaran a les necessitats del seu ús i s’asseguraran les 
mesures de seguretat i higiene.  



  

  

L’educació física i altres activitats similars es realitzaran 
prioritàriament al pati o altres espais comunitaris.  

S’evitaran actes col·lectius presencials de qualsevol 
nombre d’assistents (jornades portes obertes, celebracions, 
etc.).  

S’organitzaran torns per al temps d’esplai al pati i evitar 
contacte físic, diferenciats per edats en franges horàries 
diferents. 
 
 
 

Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes 

 

Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu i 
el centre de salut de referencia 

Els símptomes més comuns compatibles amb la COVID-19 
inclouen febre, tos i sensació de falta d’aire. En alguns 
casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, 
calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat 
general, diarrea i vòmits. 

Si l’aparició de símptomes es produeix a casa, l’alumne ha 
de quedar al seu domicili. Abans d’anar a l’escola s’han de 
prendre la temperatura. 

L’alumne haurà de ser acompanyat per l’adult que ho ha 
detectat a una sala d’aïllament 

En el cas de percebre que l’alumne que comença a tenir 
símptomes es troba en una situació de gravetat o té 
dificultat per respirar, s’avisarà el 061 

L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb 
l’alumne fins que un familiar o tutor legal el vagi a recollir. 

 

S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu 
fill o filla i es posin en contacte amb l’equip sanitari del 
centre de salut de referencia. 
 


