SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL

Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

Estimada directora, Estimat director:
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública ens ha remés una actualització de la Guia de
Gestió de casos COVID-19 en els centres educatius. Tal com ja s'indicava en la Guia remesa als
centres, aquest document estarà sotmés a una revisió permanent en funció de l'evolució de la
Infecció per la COVID-19.
En aquesta actualització s'indiquen les següents qüestions:
1. Comunicació d'informació de casos confirmats de COVID-19 al centre de salut pública.
Aquesta informació modifica parcialment el contingut de la carta que va ser remesa als centres el
dia 10 de setembre, en la qual es deia que:
“- Quan es produïsca un cas sospitós o un cas confirmat de COVID-19, la direcció del centre o el
responsable COVID-19 del centre el comunicarà al centre de salut pública al qual es troba adscrit el centre,
i se seguiran les indicacions que es comuniquen. “

Així doncs, el contingut correcte és el següent:
“- Quan es produïsca un cas confirmat de COVID-19, la direcció del centre o el responsable COVID-19 del
centre el comunicarà al centre de salut pública al qual es troba adscrit el centre, i se seguiran les
indicacions que es comuniquen. “

2. Contactes estrets en l'àmbit d'un centre educatiu.
En els grups d'alumnat:
- Tots els membres del grup de convivència estable.
- En els grups no configurats com GCE, les persones que hagen compartit espai amb un cas
confirmat a una distància < 2 metres durant més de 15 minuts, llevat que es puga assegurar que
s’ha fet ús adequat de la mascareta. El període a considerar per a l’avaluació dels contactes estrets
serà de 2 dies anteriors a l’inici dels símptomes del cas confirmat fins al moment en què el cas és
aïllat i, en els asimptomàtics confirmats per PCR, des de 2 dies abans de la data de presa de la
mostra per al diagnòstic.
En el transport escolar:
- Les persones situades en un radi de dos seients al voltant del cas confirmat durant els dos dies
anteriors a l'inici dels símptomes.
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En el menjador escolar:
- Les persones que hagen estat en el mateix lloc que un cas confirmat a una distància menor de 2 m
durant més de 15 minuts durant els dos dies anteriors a l'inici dels símptomes.
És a dir, les novetats introduïdes en la determinació del que es consideren contactes estrets són que
es parla de casos confirmats (no de casos sospitosos que després tenen un resultat negatiu en la
PCR) i que han estat més de 15 minuts sense mantenir la distància de seguretat o sense fer un ús
adequat de la mascareta.
3. Requisits per a l'accés al centre educatiu.
S'indica en el cas de l'alumnat vulnerable que el pediatre podrà emetre un informe de salut en el
qual conste l'especial risc per a la seua salut d'una infecció per COVID-19. En aquest cas
l'administració educativa determinarà el procediment perquè aquest alumnat reba l'atenció educativa
necessària.
4. Actuació quan un alumne o alumna inicia símptomes compatibles amb la COVID-19 fora
de l'horari escolar.
S'assenyala que en el cas que l'alumne o l'alumna tinga l'atenció fora del sistema públic ha de
contactar amb el seu centre d'atenció sanitària habitual o servei d'urgències de referència.
5. Actuació quan un professional del centre educatiu inicia símptomes compatibles amb la
COVID-19 fora de l'horari escolar.
S'assenyala que quan acudisca al seu centre d'atenció sanitària indique el centre educatiu en el qual
treballa.
6. Maneig dels contactes del cas confirmat.
A més dels contactes familiars, s'indica en aquest apartat com s'actuarà des de Salut Pública amb els
contactes en el centre educatiu, indicant el següent:
- L'aïllament dels contactes estrets en l'àmbit educatiu (tant alumnat com personal) es realitzarà
només després de la confirmació del cas.
- No està indicat l'aïllament preventiu de les persones que integren el grup de convivència estable
del cas fins a la seua confirmació. Per als contactes del cas, no està indicat l'aïllament preventiu dels
seus GCE ni dels seus convivents domiciliaris.
- Salut pública establirà la indicació de la realització de PCR en els contactes que determine en el
moment de la confirmació del cas.
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7. Tractament de brots.
Més enllà de les indicacions generals que figuren en la guia, sempre serà el centre de salut
pública de referència el que determine l'alumnat, personal del centre, o grups d'alumnat que
han d'estar en quarantena.
8. Informació a les famílies.
Es recomana així mateix, que el centre educatiu tinga establit un canal de comunicació efectiu per a
arribar a totes les famílies del centre de manera àgil. En el cas de detectar que la informació no és
compresa o que existeix una percepció del risc inadequada es realitzaran noves comunicacions per a
aconseguir que la comunitat educativa tinga la informació necessària per a la implementació
efectiva de les mesures i evitar informacions errònies o estigmatitzants.

Firmado por Miguel Soler Gracia el
14/09/2020 10:52:26
Cargo: Secretari Autonòmic d'Educació i
Formació Professional
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