Benvolguda directora, benvolgut director,
Tal i com ja us vàrem indicar en l’escrit enviat el passat dia 5, la Comissió de Salut
Pública ha modificat la “Guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19
en centros educativos en un contexto de alta circulación de virus SARS-CoV-2” i ha
publicat el document “Propuesta de refuerzo y adaptación de las medidas de
prevención COVID-19 en centros educativos y centros universitarios para el
reinicio de la actividad presencial en enero de 2022”, dels quals a continuació us
avançam les principals mesures, que concretaran en els propers dies les
autoritats sanitàries de la nostra Comunitat Autònoma:
No s'aplicaran mesures dirigides al tancament d'una aula si no hi ha almenys
5 casos confirmats en aquesta o un 20% dels alumnes del grup.
Atès l'avenç de la vacunació, amb cobertures molt altes en població major de 12
anys, als centres de secundària, s’estableix que en els nivells d'alerta 3 i 4, es
garanteix la presencialitat als centres educatius. Per això són d'aplicació en
aquests nivells d'alerta les mesures que s’apliquen als nivells d'alerta 1 i 2, i per
tant no és necessari realitzar un canvi d'escenari.
Actuacions davant sospita o confirmació de casos de COVID-19:
L'alumnat, professorat o altre personal que presenti símptomes respiratoris
compatibles amb COVID-19 (vegeu l’escrit de dia 5 de gener), independentment
del seu estat de vacunació, no ha d'acudir al centre educatiu fins que tingui el
resultat d'una prova diagnòstica, o en cas que no hagi estat possible realitzar-la,
fins que finalitzi el període d'aïllament mínim de 7 dies i sempre que hagin
transcorregut 3 dies des de la finalització del quadre clínic.
Després del període d'aïllament i fins als 10 dies posteriors a l'inici de l’aparició de
símptomes o a la data de diagnòstic en els casos asimptomàtics, les persones
positives hauran d'extremar les precaucions, reduir tot el possible les interaccions
socials, hauran de fer ús de forma constant de la mascareta, d’acord amb la
legislació vigent. Cal evitar especialment el contacte amb persones vulnerables.

En situacions en què la Comunitat Autònoma no pugui garantir la confirmació a
temps per PDIA, es consideraran com a confirmats els casos que donin positius en
un autotest.
1.

Actuacions davant l'aparició en una aula de 4 casos confirmats o menys,
o afectació de menys del 20% dels alumnes de la classe en un període
igual o inferior a 7 dies:
a)

Els casos confirmats no han d'acudir al centre i han de romandre en
aïllament fins transcorreguts 3 dies de la fi del quadre clínic i un mínim de
7 dies des de l'inici dels símptomes o des del diagnòstic en casos
asimptomàtics. Com s'especifica més amunt, tampoc les persones amb
símptomes compatibles amb COVID-19 no hauran d'acudir al centre
educatiu.

b) Després del període d'aïllament i fins als 10 dies posteriors a l'inici de
símptomes o a la data de diagnòstic en els casos asimptomàtics, les
persones positives hauran d'extremar les precaucions, reduir tot el
possible les interaccions socials i hauran de fer ús de forma constant de la
mascareta d’acord amb la legislació vigent. Cal evitar especialment el
contacte amb persones vulnerables. No cal fer una prova diagnòstica a
l'alta per poder aixecar l'aïllament.
c)

Davant l'aparició d'un primer cas en una aula i fins a un total de 4, els
alumnes i les alumnes dels nivells educatius d'infantil i primària no
realitzaran quarantena (excepte les persones amb immunosupressió).

d) El professorat i altre personal del centre i la població de 12 anys i més
seguiran les indicacions de quarantena que es proposen per a la població
general d'acord amb l’Adaptació de l'Estratègia de detecció precoç,
vigilància i control publicada el dia 30 de desembre del 2021
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct
ual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf):
i.

Els contactes estrets vacunats amb pauta completa estaran exempts
de quarantena amb les excepcions que es recullen a l'Estratègia de
detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 del 22 de desembre.

ii.

En els contactes estrets identificats que no estiguin vacunats la
durada de la quarantena serà de 7 dies, sempre que no desenvolupin

símptomes durant aquest període. En els 10 dies després del darrer
contacte hauran d'extremar les mesures de protecció (utilització de
mascareta, limitació del nombre de contactes socials…).
e)

Els centres d’educació especial es consideren entorns vulnerables, i se’ls
aplicarà el que s’indica al document Adaptació de l'Estratègia de detecció
precoç, vigilància i control publicada el dia 30 de desembre del 2021
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct
ual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf).

f)

Únicament es realitzarà PDIA als contactes estrets vulnerables o que
visquin en entorns vulnerables.

g) Els responsables COVID dels centres educatius, informaran el professorat
i personal del centre relacionat amb l'aula i als familiars o tutors legals de
la resta dels alumnes d'una classe on s'hagin detectat casos confirmats de
la situació i se'ls indicarà que durant els 10 dies posteriors a la darrera
exposició extremin les precaucions, redueixin tot el possible les
interaccions socials que facin ús de forma constant de la mascareta
d'acord a la legislació vigent. Especialment cal evitar el contacte amb
persones vulnerables. Així mateix, se'ls indicarà que davant de l'aparició
de símptomes compatibles no acudeixin a classe.
2.

Actuació davant d'agrupacions de 5 casos confirmats o més d'infecció
activa, o afectació del 20% o més dels alumnes de la classe en un període
igual o inferior a 7 dies:
a)

A tots els nivells educatius i respecte al professorat i altre personal del
centre, se seguiran les indicacions de quarantena que es proposen per a
la població general d'acord amb la Adaptació de l'Estratègia de detecció
precoç, vigilància i control publicada el dia 30 de desembre del 2021, de
manera que les persones vacunades amb pauta completa estaran
exemptes de realitzar quarantena, amb les excepcions que es recullen a
l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 del 22 de
desembre.

b) Després del període de quarantena quan escaigui i fins als 10 dies
posteriors a l'últim dia de contacte amb el cas, hauran d'extremar les
mesures de precaució (utilitzar la mascareta d’acord amb la legislació

vigent, limitació del nombre de contactes socials…). Únicament es
realitzarà PDIA als contactes estrets vulnerables o que visquin en entorns
vulnerables.
c)

Els mateixos criteris s'aplicaran a l es activitats extraescolars que es fan
als centres educatius.

Davant tots aquests canvis i els que us avançàrem en l’escrit de dia 5, us
demanam que intensifiqueu la comunicació i difusió a tota la comunitat educativa
de les mesures clau de prevenció i que les manteniu tal com heu fet fins a hores
d’ara per tal que els centres educatius continuïn essent entorns segurs.
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