
INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

LAURONA

C/ Dr. José Pérez Martínez, 6

46160 LLÍRIA (València)

96 271 83 30

46018621@gva.es

https://portal.edu.gva.es/laurona/ 

   

Si  detectem un  possible  cas  entre  l’alumnat  amb  símptomes  associats  a  COVID-19,
procedirem de la següent manera:

-Si durant una classe un/a alumne/a diu trobar-se malament o donara senyals de malaltia,
avisarem el professorat de guàrdia.

Es considera que un/a escolar pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons
la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d’infecció respiratòria
aguda d’aparició sobtada que presenta els símptomes següents:

-Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.

-En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal
de gola,  dolors  musculars,  mal  de cap,  feblesa general,  somnolència, diarrea i
vòmits.
(Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis.) 

-L’ alumne/a serà acompanyat a la Sala d'Aïllament Sanitari, on li prendrem la temperatura
i anotarem les seues dades en el quadern de registre (trobarem termòmetre i quadern
dins del calaix de la taula del professorat).

-Avisarem a la família perquè passen a recollir a l'alumne/a en el termini màxim d'1 hora.
Insistiu en això, ja que no podem concentrar alumnat indefinidament en el centre, per ser
considerada una qüestió de salut pública de primer ordre.

-Passat aquest temps o si fora impossible contactar amb la família, informarem Policia
Municipal o Guàrdia Civil, perquè s'encarreguen de la seua localització.

-En el cas de percebre que l’alumne/a que inicia símptomes estiga en una situació de
gravetat  (símptomes  molt  cridaners  de  malaltia:  febre  molt  alta,  tos,  esternuts,  dolor
abdominal, diarrea, confusió i/o somnolència) o té dificultat per a respirar, s'avisarà al 112.

-L'alumne/a  romandrà  a  la  Sala  d'Aïllament  Sanitari,  amb  la  màscara  posada  en  tot
moment  i  allunyat  almenys  1,5  metres  de  qualsevol  altre/a  alumne/a  en  similars
circumstàncies. Per les dimensions de l'espai destinat a aquest propòsit només és factible
tindre a dos alumnes, mentre que el/la professor/a de guàrdia vigila des de fora.

-Quan  pares/mares/tutors/es  legals  arriben  a  recollir  a  l'alumne/a,  el/la  professora  de
guàrdia li acompanyarà fins al punt de trobada mantenint en tot moment la distància de
seguretat. Si hi haguera un altre alumne/a a la Sala d'Aïllament, ha de quedar sota la
vigilància d'un altre/a professor/a amb mascareta.
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-Una vegada buida la Sala d’Aïllament, després de tindre un cas sospitós, el professorat
que ha atès a l’alumne/a haurà d’avisar al personal de neteja per  desinfectar dit espai.
Tenim dues opcions: localitzar les netejadores en la sala que trobarem en la porta del
costat, a la dreta, o per megafonia. Hi ha que assegurar-se personalment que aquesta
informació els arriba.

-Data i hora de la darrera desinfecció de la Sala d’Aïllament quedaran enregistrats per la
persona de neteja encarregada d’aquesta tasca (per si tenim dubtes), en la mateixa porta.

-El mateix dia sense falta, tutors/es trucaran per telèfon i, a més, enviaran el model de
comunicació a la família per correu electrònic, informant del procediment a seguir abans
de la nova incorporació al centre de l’alumne/a. D’aquesta hi haurà constància que des del
centre s’ha avisat en temps i forma.

Pares/mares/tutors/es legals han de ser  informats  que han de contactar  amb el  seu
Centre de Salut o amb el telèfon de referència 900 300 555, perquè s'avalue el seu cas i
de  la  necessitat  d'informar  immediatament  el  centre  educatiu si  es  es  diagnosticara
COVID-19. En cas negatiu, igualment, des del centre demanarem informe mèdic davant
un cas que ha resultat sospitós per assegurar la reincorporació de l’alume/a a les classes
amb total normalitat.

Si algun membre del Claustre es troba malament:

-Si es troba en classe, avisarà el professorat de guàrdia.

-Es retirarà a un espai separat i informarà a l’equip directiu del seu estat..

-Contactarà amb el seu centre de salut o amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
o amb el telèfon de referència 900300555 i seguirà les seues instruccions.

-En el cas de percebre que inicia símptomes de gravetat o té dificultat per a respirar 
s'avisarà al 112.

Pàgina de consulta per a mutualistes de MUFACE;
https://www.muface.es/muface_Home/Coronavirus/CORONAVIRUS-MUFACE1.html
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Informació que hem rebut des de Conselleria al preguntar per un possible cas positiu:

Segons  el  protocol  d'actuació  davant  casos  COVID en  l'àmbit  educatiu,  l'alumne/a
confirmat de la malaltia, ha de romandre en el seu domicili 14 dies naturals des de la data
del resultat positiu de la PCR.

Al tractar-se d’un Grup de Convivència NO estable,  existeix un risc seriós quan no es
respecten les mesures de seguretat (distància amb màscara de 1.5m, o bé, distància
major de 2m sense màscara durant l'esmorzar o al pati amb algun grup de companys /es
afins), aleshores  alumnat i  professorat  ( si  no s’han respectat aquestes mesures) són
considerats com a contactes estrets del cas i han de romandre en aïllament en el seu
domicili 14 dies des de la data de l'últim contacte amb el cas.

 De donar-se el cas, des de la coordinació COVID i la direcció del centre informaríem
degudament a tots/es els/les afectats/es.
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