Annex 2
PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT DE SÍMPTOMES DE COVID-19 PER PART DELS
PROFESSIONALS DEL CENTRE
Tots els treballadors del centre, abans d’anar al centre educatiu, s’han de prendre la
temperatura. Si presenten més de 37,5 graus han de quedar-se al seu domicili i avisar
l’equip directiu, el seu equip de salut i el servei de prevenció de riscos laborals
(prevenciocovid@dgpdocen.caib.es/971 17 60 37).
En cas que una persona treballadora del centre presenti símptomes compatibles amb
infecció per SARS-CoV-2 durant la jornada laboral:
1. En el cas que algú del personal presenti símptomes compatibles amb la infecció per
SARS-COV-2, s’han de dur a terme les accions següents:
a) Ha de deixar l’activitat que està realitzant.
b) S’ha de rentar les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons o amb solució
hidroalcohòlica durant 20 segons, col·locar-se una mascareta quirúrgica i tornar-se a
rentar les mans.
c) S’ha d’avisar de la situació a algú de l’equip directiu per via telefònica.
d) Ha d’evitar, tant com sigui possible, passar per zones del centre on hi hagi
concurrència de professors, personal no docent o alumnes.
e) Se n’ha d’anar al seu domicili, sempre que es pugui garantir un trasllat segur, i no
ha de fer servir transport públic.
f) Ha de contactar amb el servei de prevenció de riscs laborals corresponent i amb el
seu equip sanitari. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur, s’ha d’avisar el 061 i se
n’han de seguir les instruccions.
g) En cas d’haver de demorar la partida al seu domicili, s’ha de retirar a la sala
d’aïllament habilitada al centre. Ha de dur en tot moment mascareta quirúrgica.
En cas de percebre que la persona que comença a tenir símptomes està en una
situació de gravetat o té dificultat per respirar, s’ha d’avisar el 061 i seguir les seves
instruccions.
Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre educatiu, els espais on
hagi estat (aula, sala, despatxos) s’han de netejar seguint el protocol descrit en
l’annex 3, pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres
educatius davant la COVID-19. Un cop realitzada la desinfecció, els espais es
podran tornar a emprar.
El professional ha de quedar al seu domicili mentre no es tengui el resultat de la
PDIA.
Al domicili, s’han de seguir les recomanacions que apareixen en l’enllaç següent:

Passes sobre com actuar en cas de tenir símptomes de COVID-19:
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid2019/3736passes-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19.
El personal sanitari del servei de prevenció de riscs laborals analitzarà la informació
rebuda del treballador i notificarà al Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de
Salut Pública i Participació (vigilancia@dgsanita.caib.es) l’existència d’un positiu
d’una prova PDIA mitjançant el protocol establert de notificació vigent, protegit amb
la contrasenya habitualment utilitzada.

