INSTRUCCIONS PER A FER FRONT A UN
POSSIBLE CAS DE COVID-19 AL CENTRE
RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓ COVID:
- El director del centre, Sergi Sanchis.
- El coordinador covid: Juan Martínez, cap de departament d'Educació Física.
- Els membres de la Comissió Covid: José Ignacio Tudela (filosofia), Lucas Maicas
(matemàtiques)
SIMPTOMATOLOGIA COVID-19:
Els símptomes més comuns són LLEUS. Poden aparéixer entre 2 a 14 dies des de
l’exposició:
- Febre > 37'5 º
- Mal de cap
- Cansament
- Tos seca
- Dolors articulars
- Congestió nasal
- Sensació de falta d'aire (dispnea)
- Disminució de l'olfacte i el gust
Altres símptomes lleus: dolor de coll, diarrea, dolor abdominal.
GESTIÓ DE LA SOSPITA D'UN CAS ENTRE L'ALUMNAT AL CENTRE EDUCATIU:
El centre té habilitat un “ESPAI COVID-19” separat, d'ús individual, per a l'aïllament
temporal de qualsevol persona que inicie símptomes compatibles amb COVID-19.
Aquest espai es l'aula de convivència situada al costat de la sala de professorat.
El professorat que detecte el cas traslladarà a l'alumne/a a l'ESPAI COVID-19 i avisarà a
un responsable.
Tot el material de protecció es disposarà dins d'un armari:
-Mascaretes quirúrgiques per a l'alumne/a i l'adult/a, i, per si l'alumne/a no es
pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula.
-Gel hidroalcohòlic.
-Pantalles de protecció.
-Guants.
-Bata d'un sol ús.
-Termòmetre

Es disposarà d'un contenidor amb pedal i bossa de plàstic dins.
La persona adulta (professorat) romandrà amb el/la l'alumne/a.
S'evitarà que altres persones adultes del centre educatiu entren en contacte amb
l'alumne/a, per a evitar possibles contagis.
S'avisarà a la família, que activarà el protocol d'atenció sanitària contactant amb el seu
Centre de Salut.
La família recollirà a la persona afectada i seguirà les indicacions rebudes del seu
Centre de Salut.
Des del Centre de Salut Pública s'establirà un protocol d'actuació que indique les
mesures de prevenció i control necessàries en cas de brot, o augment de la transmissió
comunitària.
Salut Pública serà l'encarregada de la identificació i seguiment dels contactes segons el
protocol de vigilància i control corresponent.
En cas de SITUACIÓ GREU (dificultat evident per a respirar), s'avisarà al servei
d'urgències al telèfon 112.
SOSPITA D'UN CAS AL CENTRE EDUCATIU ENTRE EL PROFESSORAT O PERSONAL NO
DOCENT:
Si algun membre del personal presentara símptomes compatibles amb la covid-19,
avisarà a un responsable, se’l dotarà de màscara quirúrgica i romandrà a l'ESPAI
COVID-19 com a aïllament temporal mentre puga abandonar el centre, a més d'activar
el protocol de neteja i ventilació del seu lloc de treball.
Es contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i es seguiran les seues
instruccions.
CENTRE DE SALUT DE REFERÈNCIA:
-Telèfon: pendent
PERSONAL TÈCNIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L’INVASSAT ASIGNAT AL
CENTRE:
-Juani Sánchez Piernas
-Telèfon: 963424457
El coordinador Covid
Juan Martínez (educació física)

