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CENTRES EDUCATIUS [1] 
 

Àmbit Quarantenes / Aïllaments Proves 

ESCOLES     

Infantil i primària     

Cas positiu Aïllament de 7 dies ( 3 últims dies sense clínica).  No prova de retorn. 

Contacte estret Immunitzat No quarantena Infantil: TAR  a punt 
centralitzat. 
Primària: TAR a farmàcia al 0-1 
dies des de que es confirma el 
cas positiu. La prescripció té 
una durada de 7 dies [13]. 
 
Les persones que han passat la 
infecció fa menys de 3 mesos 
no es faran proves. 

 No immunitzat No quarantena 
Quarantena quan hi hagin 5 casos positius al GCE en un període 
de 7 dies o un 20% del GCE. 
 

Secundaria, Batxillerat, CFGS, CFGM, CFA, EOI.    

Cas positiu Aïllament de 7 dies ( 3 últims dies sense clínica). No prova de retorn. 

Contacte estret Immunitzat No quarantena.   TAR a farmàcia al 0-1 dies des 
de que es confirma el cas 
positiu. La prescripció té una 
durada de 7 dies [13]. 
 
 Les persones que han passat la 
infecció fa menys de 3 mesos 
no es faran proves.  

 No immunitzat Quarantena de 7 dies.  No proves.  
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ACTIVITATS EDUCATIVES LUDICOESPORTIVES [7,10] 
 

Els monitors/instructors seguiran el protocol de l’àmbit laboral (tenint en compte que continuen amb les mesures de protecció com l’ús de la mascareta). 

Àmbit Quarantenes / Aïllaments Proves 

Participants   

Cas positiu Aïllament 7 dies ( 3 últims dies sense clínica)  No prova de retorn. 

Contacte estret Immunitzat No quarantena. NO proves. 
Si proves en Immunodeprimits, 
Embarassades, majors de 70 
anys, entorns vulnerables [3]. 

No immunitzat Quarantena 7 dies en activitats de risc alt**.  
No quarantena en activitats de risc baix i mitjà. Si es farà 
quarantena als contactes considerats estrets en aquestes 
activitats [7]. 

**Activitats d’alt risc: activitats EN ESPAIS INTERIORS en les quals hi ha un contacte físic estret amb una alta probabilitat d’haver-se produït aerosols per algunes de 

les persones que componen el grup (bàsquet, handbol, rugbi, futbol sala, hoquei patins, arts marcials, grups de castellers, cant coral, llenguatge musical, teatre, 

tocar d’instruments musicals de vent, etc). 

 

 


