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CENTRES EDUCATIUS [18, 20, 21, 22]
L’ús de mascareta deixa de ser obligatori en els espais exteriors, amb excepció dels esdeveniments multitudinaris [18]. Es preserven els GCE [19].
ESCOLES
Cas sospitós
(simptomatologia)

Àmbit

Totes les situacions
(alumnes i docents
independentment del seu
estat d’immunització)
Centre de Educació Especial [ 22]
Cas positiu
Contacte estret,
SVE determinarà
Persones amb
si es tracta de:
discapacitat que poden
implicar un alt risc de
transmissió per l’entorn
Persones amb
discapacitat sense alt
risc de transmissió per
l’entorn

Quarantenes / Aïllaments

Proves

Qualsevol persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19, haurà de quedar-se a casa i
posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària o realitzar-se un TAR al domicili.

Aïllament de 7 dies ( 3 últims dies sense clínica).

No prova de retorn.

El SVE determinarà la necessitat de quarantena

Proves a docents i alumnes.

Vacunat o que ha passat la COVID en els últims 3 mesos: no
quarantena.

No proves.

No immunitzat: no quarantena, durant els 10 dies posteriors a la
última exposició, extremar les precaucions i reduir les interaccions
socials utilitzant de forma constant la mascareta i mantenint una
adequada higiene de mans. Especialment evitar el contacte amb
persones vulnerables [21]. Es recomana no assistir al centre educatiu
de dia durant 7 dies. Situacions concretes consultar amb el SVE.

No proves.

EQUIP DE TREBALL ÀMBIT METROPOLITANA NORD TAULA RESUM PROTOCOLS
Àmbit
Quarantenes / Aïllaments
Centres d’educació d’infantil, primària, secundària i cicles formatius, EOI i CFA [19, 20]
Cas positiu
Aïllament de 7 dies ( 3 últims dies sense clínica).
Contacte estret
Immunitzat
No quarantena
No immunitzat
No quarantena [21].

GCE: Grup de Convivència Estable; EOI: Escola Oficial d’Idiomes; CFA: Centre de Formació d’Adults.
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Proves
No prova de retorn.
Docents: no proves. Quan es detectin
brots escolars el SVE podrà valorar
actuacions addicionals [20].
Alumnes: no proves. Quan es detectin
brots escolars el SVE podrà valorar
actuacions addicionals [20].

ACTIVITATS EDUCATIVES LUDICOESPORTIVES [20]
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).
Participants
Cas positiu
Contacte estret

Àmbit

Quarantenes / Aïllaments
Immunitzat
No immunitzat

Aïllament 7 dies ( 3 últims dies sense clínica)
No quarantena.
No quarantena. Quan es detectin brots el SVE podrà valorar
actuacions addicionals [20].

Proves
No prova de retorn.
No proves.
Si proves en Immunodeprimits,
Embarassades, majors de 70
anys, entorns vulnerables [3].

