Annex 1
PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT DE SÍMPTOMES DE COVID-19 PER PART DE
L’ALUMNAT
Es considerarà que un/a alumne/a pot ser un cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2 quan
aparegui simptomatologia d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada que cursa amb
els següents símptomes: els més comuns inclouen febre (es considerarà febre a partir de
37,5 graus), tos i sensació de falta d’aire.
Com s’ha d’actuar:
1. El/la professor/a que cregui que un/a alumne/a presenta els símptomes enviarà un/a
alumne/a per avisar l’equip directiu i un/a professor/a de guàrdia. També s’avisarà la
conserge perquè porti el termòmetre i es prengui la temperatura a l’alumne/a
afectat/da.
2. El membre de l’equip directiu contactarà amb la família.
3. El professor o la professora de guàrdia anirà a l’aula per substituir el/la professor/a
que hi hagi.
4. Una volta allí el professor o la professora que ha detectat el cas acompanyarà
l’alumne/a a la sala d’aïllament. En cas que aquest membre del professorat sigui
personal de risc hi anirà el professorat de guàrdia.
5. Dins de la sala d’aïllament cal mantenir el distanciament físic i tant l’alumne/a com
el/la professor/a han de portar mascareta quirúrgica i ambdós es rentaran les mans.
A més, hi haurà una mampara de seguretat entre l’alumne/a i el professor o la
professora.
6. Si l’alumne/a amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica, la persona
que l’acompanyarà farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, a més
d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús.
7. No es deixarà l’alumne/a sol/a en cap moment. La persona que hagi detectat el cas
serà qui quedi amb l’alumne/a fins que un familiar o tutor/a legal el/la vagi a recollir.
8. El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no
s’usarà transport públic ni privat del personal del centre. Si es tenen dubtes s’avisarà
al 061.
9. En cas de percebre que l’alumne/a que comença a tenir símptomes es troba en una
situació de gravetat o té dificultat per respirar s’avisarà al 061.
10. Una vegada l’alumne/a hagi marxat del centre (en cap cas s’usarà el transport
públic), el/la professor/a s’haurà de rentar les mans, canviar la mascareta i continuar
amb la seva feina.
11. En cas de confirmació de positiu les autoritats sanitàries indicaran al centre les
mesures a prendre. Algunes d’aquestes mesures estan per determinar i es faran
arribar al centre abans de l’inici de curs.

