SECRETARIA AUTONÒMICA
D’EDUCACIÓ i FORMACIÓ
PROFESSIONAL

Av. de Campanar, 32
46015 - València
Tlf: 961970114
Fax: 961970001

Estimat director / estimada directora:
De nou ens posem en contacte amb vosaltres per a adjuntar-vos una versió actualitzada de la
Guia per a la Gestió de Casos Covid-19 en els centres educatius d'ensenyaments no
universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021, elaborada per la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Les diferències respecte de la versió anterior del document, de data 6 d'octubre de 2020,
s'indiquen en trama de color, però, no obstant això, resumim breument les principals
novetats:
- S'ha intentat millorar la redacció del text suprimint alguns epígrafs repetitius.
- S'ha revisat la redacció d'alguns aspectes per a aclarir-los, a suggeriment del personal tècnic
de sanitat, de les direccions dels centres de salut pública, i de les direccions dels centres
educatius, com per exemple les referències a la simptomatologia compatible amb la COVID19 o la unificació de les funcions del responsable COVID-19 en el centre educatiu en un únic
quadre-resum.
- S'ha inclòs informació addicional en l'apartat 5 amb el procediment de comunicació a la
Secretària Autonòmica d'Educació i Formació Professional dels casos confirmats en el centre
per a aquells centres educatius que no tenen accés a la plataforma ÍTACA.
- S'ha procedit a la modificació d'alguns apartats de l'annex 2 (fitxa d'informació de casos
confirmats COVID-19 i els seus contactes des del centre educatiu al centre de salut pública)
incloent alguns camps que han de ser emplenats obligatòriament i afegint informació, tant
respecte a la data de l'últim dia d'assistència al centre i de l'últim dia de contacte, com per a
l'emplenament de les caselles “tipus de contacte” i “organització de l’alumnat” d’una manera
més clara.
- S'ha procedit a la modificació de l'annex 3 (informació a la direcció del centre educatiu per a
donar trasllat a les famílies davant l'existència d'un o més casos confirmats en el centre
educatiu), incloent un nou annex 3a, que substitueix a l'anterior annex 3 , i un nou annex 3b
(Informació a la direcció del centre educatiu per a donar trasllat a les famílies davant
l'existència d'un o més casos confirmats en el centre educatiu i absència de contactes estrets).
Finalment, us recordem una sèrie d’aspectes que cal tenir en compte per a facilitar el treball
de coordinació amb Sanitat:
* els telèfons i les adreces de correu electrònic dels centres de salut pública (INFOCOVID)
són per a ús exclusiu de les persones responsables COVID-19 dels centres educatius i no han
de facilitar-se a les famílies de l'alumnat ni al professorat del centre.
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* els annexos 2 s'han de remetre per correu electrònic amb justificant de recepció, sense que
siga necessari recórrer a la confirmació telefònica de la seua recepció per part dels centres de
salut pública.
* des dels centres educatius no s’ha d’exigir una PCR negativa perquè l’alumnat torne al
centre després de la quarantena.
Esperem que aquesta informació us resulte útil a l'hora de resoldre de manera satisfactòria les
incidències relacionades amb la pandèmia que en algun moment es puguen produir en els
vostres centres.
Us tornem a recordar que estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que se us
plantege i per a ajudar-vos constantment en la gestió de la realitat tan complexa que tenim per
davant.
Aprofitem per a donar-vos les gràcies, una vegada més, pels vostres esforços i per la vostra
dedicació.

Rebeu una cordial salutació.

Firmado por Miguel Soler Gracia el
15/12/2020 16:32:42
Cargo: Secretari Autonòmic d'Educació i
Formació Professional
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