
Annex 6: Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes
compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat del centre

L’epidèmia  pel  COVID-19  fa  necessari  establir  un  protocol  de  vigilància  i
actuació de l’alumnat amb símptomes compatibles.

Es fa imprescindible identificar els possibles casos el més aviat possible per
poder fer el testeig i rastreig dels contactes estrets amb l’objectiu d’identificar
els focus i  prendre les mesures adequades. Per això i  a causa de que els
infants i joves poden ser transmissors dels virus i solen ser assimptomàtics o
amb  simptomatologia  lleu,  es  fa  necessària  una  vigilancia  activa  per  la
detecció  precoç.  La  majoria  dels  casos  confirmats  infantils  han  estat
secundaris  a  exposició  de  familiars,  per  la  qual  cosa  quan  hi  ha  casos
confirmats a l'àmbit de convivència, l’alumne no pot acudir al centre educatiu
i  els  serveis  sanitaris  donaran les  indicacions  relatives  als  dies  en que no
poden acudir al centre i les actuacions a realitzar.

A més els infants més petits tenen dificultats per mantenir les mesures de
prevenció ja que, entre d’altres, no controlen les emissions de secrecions, no
poden adoptar per ells tot sols la suficient autonomia per realitzar les mesures
de prevenció relacionades amb la higiene de mans i la higiene respiratòria,
així com és difícil poder asegurar el distanciament físic.

Les  manifestacions  clíniques  en  la  infància  i  l’adolescència  varien  i  entre
d’altres poden aparèixer: febre, tos, dificultat per a respirar, cansament, mal
de coll, diarrees, erupcions cutànies, entre d’altres…

Els signes i símptomes d’alarma son:
 Febre perllongada que pot anar acompanyada de conjuntivitis
 Tossina amb dificultat per respirar
 Irritabilitat, somnolència
 Dolor abdominal amb diarrea, vòmits i afectació a l’estat general

L’alumne que durant la jornada escolar presenti algun problema de salut agut,
inclosos els símptomes d’infecció per COVID19, haurà de ser acompanyat per
l’adult  que ho  ha detectat  a  una sala/despatx,  habilitada  especificament  i
identificada com a tal. Aquesta sala/despatx ha de ser una sala que es pugui
ventilar periòdicament i acondicionada per poder respectar les distàncies i que
l’alumne que ha de estar allà pugui estar còmode. Procurar que en aquesta
sala/despatx s’hagin enretirat tots els objectes que puguin dificultar després
una bona neteja. 



L’adult és posarà una màscara quirúrgica. En cas de que no es pugui garantir
una  distància  mínima  de  2m  amb  l’alumne  (0-6  anys,  problemes
d’autonomia…) també es posarà una pantalla de protecció facial i guants.
L’alumne (majors de 3 anys) es posarà máscara quirúrgica, amb l’ajuda de
l’adult.  No  s’obligarà  als  infants  menors  de  6  anys  i  als  alumnes  amb
discapacitat a posar-se la màscara si demostren resistència.

No es deixarà a l’alumne tot sol en cap moment, però es mantindrà sempre
que sigui possible les mesures de distançament físic, tenint en compte l’edat
de l’infant.

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’evitarà que altres adults del centre
educatiu entrin en contacte amb l’alumne, per evitar possibles contagis.

S’avisarà al pare, mare o tutor legal perquè recullin al seu fill/a i es posin en
contacte amb l’equip sanitari del centre de salut de l'alumne, per tal d’avaluar
el seu estat de salut i realitzar les actuacions oportunes. 

Des de els serveis sanitaris es valorarà la necessitat de fer testeig i restreig de
les persones que hagin estat en contacte amb l’alumne.

Un cop se n’hagin endut l’alumne, es procedirà a precintar la sala/despatx i
s’esperarà dues hores per a realitzar la neteja seguint el protocol descrit en
l’Annex 5. Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels
centres educatius per casos de COVID-19

Aquest  protocol  podrà  ser  revisat  i  actualitzat  a  les  Instruccions  sobre  el
tractament de la salut als centres educatius per el curs 2020-2021.

Al  següents  enllaços  es  pot  trobar  informació  sobre  diferents  aspectes
relacionats amb la infecció per SARS-CoV-2 a l’infància:

 Canal Youtube Consellelleria de Salut i Consum:
https://www.youtube.com/channel/UCMJ1V07HJyRIjm6eR2VpkhQ

 Coronavirus GOIB, infància:
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/infancia_i_covid-19/

 Coronavirus GOIB, informació per a la ciutadania: 
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion_general_sobre_el_covid-
19/
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