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Oficina EduSalutCovid BCN

GESTIÓ DE CASOS Covid19 ALS CENTRES 
EDUCATIUS.

Adaptació del Protocol del 13 d’agost de 2020 al 
context específic de Barcelona  ciutat.

DIAGRAMES I DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

1. Sospita – diagnòstic individual; a) alumne i b) professional

2. Comunicació del resultats i de les seves conseqüències ; a) alumne i b) professional

3. Diagnòstic col·lectiu – rastreig; diagnòstic social Covid. Alumne i professional.

4. Pràctica in situ de PCR. Alumne i professional.

5. Vigilància de la Salut. Professional.

6. Resposta de crisi. 

Aprovats pel Comitè de Direcció del CSB el dia 9 de setembre de 2020



Direcció de Centre

Centre sanitari privat

PCR
CAP de referència de 

la persona
Valoració 

clínica PCR
Pares / 

tutors
Gestor 

Covid EAP

1a. Sospita – diagnòstic individual en un alumne

Pla d’obertura

Si
No

Comunica

FI
Accés a

Davant de la sospita de simptomatologia Covid en un alumne en el recinte escolar la Direcció del Centre contacta i
comunica als pares / tutors la situació, demana que recullin l’alumne afectat i els aconsella que s’adrecin per
telèfon al seu Centre d’Atenció primària (CAP).

Programació

Inici

El CAP (Pediatre) fa la valoració clínica del cas i prescriu o no la realització de PCR.
Si es prescriu es programa i el Gestor Covid d’Atenció primària inicia la seva activitat seguint el protocols vigents.

RECO
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2

Aparició de 
símptomes en el 
recinte escolar

Declaracions 
responsables

Direcció de Centre

RECO = Referent Escola Covid



Professional

Centre 
sanitari 
privat

PCR
CAP de referència 

de la persona
Valoració 

clínica
PCR



Gestor 
Covid EAP

1b. Sospita – diagnòstic individual en un professional

Si
No

FI

Accés a

Davant de la sospita de simptomatologia Covid en un professional en el recinte escolar aquest contacta
per telèfon al seu Centre d’Atenció primària (CAP) i avisa la Direcció del Centre.

Programació

Inici

Avís

Direcció de Centre RECO

El Gestor Covid d’Escola avisa el Gestor Covid de l’EAP on resideix el professional

El metge del CAP fa la valoració clínica i prescriu o no la realització de PCR. Si es així es programa i el
Gestor Covid d’Atenció primària inicia la seva actuació.
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Aparició de 
símptomes en el 
recinte escolar

*Check list
autoavaluaci

*Qüestionari control de símptomes i exposició

Vigilància 
de la Salut

MUFACE 
privat

Via pròpia
Si

No

2

Itinerant
No

Si

6

Si el professional afectat es itinerant s’activa protocol de crisi.

2b

Direcció de Centre

Contacte diari
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Direcció de 
CentreRetorn

PCR 
Positiva

PCR
Positiva o 
negativa

Pediatre 
Infermeria

Gestor 
Covid SP

Demanda Cens escolars de contactes + mesures bàsiques

Mesures ajustades

Informa

Accés a

immediat

immediat

Cas escolar

Informa

1
Pares / 
tutors

2a. Comunicació de resultats i de les conseqüències en un alumne

Un cop feta la PCR, el Pediatre / infermera, tant si es positiva com negativa, informa d’immediat els pares
/tutors per que aquests, al seu torn, informin la Direcció del Centre; es recomana l’accés dels pares / tutors
a LaMevaSalut. El Gestor Covid d’Atenció primària informa també el Gestor Covid de l’Escola qui es
comunica amb la Direcció del Centre (èmfasi en els resultats de cap de setmana).

RECO

3

Si la PCR es positiva informa d’immediat la Direcció del Centre indicant les mesures bàsiques de prevenció i
demanant-li el Cens escolar de contactes i el de professionals vinculats. També informa al Gestor Covid de
Salut pública qui d’immediat trametrà a la Direcció del Centre les mesures ajustades a la seva realitat.

Resultat cap de setmana

El Gestor Covid d’Escola avisa el Gestor Covid de l’EAP on resideix l’alumne

Retorn
(-)
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Direcció de Centre

PCR 
Positiva

PCR
Positiva o 
negativa

Metge 
Infermera

Gestor 
Covid SP

Demanda Cens escolars de contactes + mesures bàsiques

Mesures ajustades

Informa

Accés a

immediat

immediat

Cas escolar

Resultat cap de setmana

Informa

1b

2b. Comunicació de Resultat en un professional

Un cop feta la PCR, el Gestor Covid d’Atenció primària, tant si es positiva com negativa, informa d’immediat el
professional qui, al seu torn, informa la Direcció del Centre; es recomana l’accés a LaMevaSalut. Informa també el
Gestor Covid de l’Escola qui es comunica amb la Direcció del Centre (èmfasi en els resultats de cap de setmana).

RECO

3Professional

Si la PCR es positiva informa d’immediat la Direcció del Centre indicant les mesures bàsiques de prevenció i
demanant-li el Cens escolar de contactes + professionals vinculats. També ho fa al Gestor Covid de Salut pública
qui d’immediat trametrà a la Direcció del Centre les mesures ajustades a la seva realitat.

Vigilància 
de la Salut

Notificació
1b
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Direcció de Centre
Gestor 

Covid EAP

Gestor 
Covid SP

Cens escolar 
de contactes + 
professionals 

vinculats

Contactes 
escolars

Contactes 
convivents

Mediador

Trasllada

Informa

Seguiment de les mesures

1 dia

1 dia

Necessitat 
recursos socials

Serveis socials 
bàsics AjB

Conegut 
un PCR +

Treball social 
sanitari

Si

No

Treball social 
sanitari EAP

Si

No

Informa

FI

2 4

La Direcció del Centre, coneguda l’existència d’un PCR + d’alumne o de professional, trasllada el Cens escolar de
contactes i el de professionals vinculats al Gestor Covid d’Escola i al Gestor Covid de Salut pública. S’inicia el rastreig
del contactes.

Per raó Covid: compliment 
aïllament, conciliació...

3. Diagnòstic col·lectiu – rastreig alumne i professional; diagnòstic social Covid alumne

Sospita ocorreguda 
fora del recinte 

escolar

Simultàniament, en alumnes i si es el cas, valora la necessitat d’activar recursos socials per raó Covid: dificultats de
compliment de l’aïllament, de la conciliació... a través de Treball social sanitari de Salut o de Serveis socials bàsics de
l’Ajuntament.

RECO
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Direcció de Centre

Gestor 
Covid EAP

Programació 
PCR

Realització 
PCR a l’Escola

Activació x PCR

El mateix dia / 
l’endemà

Organització interna 
del procés

Proposta de 
tancament

Equipament mòbil 
d’Atenció primària

immediat

Cens escolar de contactes 
+ professionals vinculats

Disponibilitat
Comitè tècnic 

de coordinació

Oficina EduSalutCovid BCN

Si

No

FI

4. Pràctica in situ de PCR en un alumne i en professional

3

AP no ICS

El Gestor Covid d’Escola, que disposa del Cens escolar de contactes i el de professionals vinculats, activa la
Direcció del Centre per realitzar les oportunes PCR; la Direcció del Centre organitza el procés intern tot vetllant
per l’assegurament de l’assistència dels a la sessió PCR en col·laboració amb el Gestor Covid d’Escola.

Assegurament de 
l’assistència a la 

sessió PCR

Atenció primària planifica la realització de les PCR i organitza el seu propi procés: equipament mòbil o altre per
dur-les a terme el mateix dia o l’endemà.

La Direcció del Centre, si creu necessària alguna actuació: tancament d’aula, de centre…, ho eleva al Comitè
tècnic de coordinació de l’Oficina EduSalutCovid BCN.

RECO



Informe
Seguiment i 

mesures

Cens de 
professionals 

en risc 

Acut

Aïllament

Atenció 
primària

Contacte

SiNo

5. Vigilància de la Salut en un professional

Comunica

Necessita 
baixa

Vigilància de 
la Salut

Check list
autoavaluació*

5-17 punts 18-20 punts

Professional

*Qüestionari control de símptomes i exposició

Direcció de Centre
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Voluntari
Recomanació

No acut al 
Centre

< 5punts
Si

FI

Check list
autoavaluació 
complimentat

RECO
PCR 

Positiva
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(*) ESCENARIS
• ≥ 2 casos simultanis en dos aules diferents sense relació familiar
• cas simultani 1 alumne + 1 professional (docent no docent) en dos llocs diferents
• Conversió d’un cas escolar en un hipotètic brot comunitari
• Resultat de risc del cribratge social
• Afectació de professional itinerant

FamíliaComunica FamíliaFamílies

Comunicació 
immediata

Seguiment i 
avaluació 

comunitària

6. Resposta de crisi (*). 

Procediment 
habitual

Avís urgent i 
immediat

Oficina EduSalutCovid BCN

Decisions de 
tancament 

parcial o total

Direcció de Centre

CAP de referència 
de les persones 

afectades



(*)

Equip 
d’intervenció

1b

RECO
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7. Estructura d’informació

Referents Escola Covid AP

Referents AIS CovidReferents Districte CEB

Directors de Centre educatius

Referents Escola Covid ASPB



• Preparació de les agendes
• Peticions massives de les proves
• Realització de la recollida de mostres

INFERMERA REFERENT EAP

REFERENT COVID ESCOLA
• Coordinació amb la Direcció de l’Escola per gestionar els 

dubtes i les casuístiques que apareguin a cada centre de 
referència

• Manteniment del cens de les escoles amb els GCE

• Control de les autoritzacions familiars per a realitzar 
proves als centres educatius (tant en cribratges  massius 
com en estudi de contactes

• Introducció dels contactes estrets escolars (GCE) dels 
casos positius  a l’aplicació COVID Contact

• Col·laborar en els cribratges a les escoles de referència i 
en l’estudi dels contactes estrets

XARXA DE SALUT PÚBLICA
• Comunicació dels casos sospitosos i confirmats als 

Serveis Territorials d’Educació o Consorci 
d’Educació de Barcelona i a la Direcció dels centres 
educatius

• Estudi de la situació a l’escola per determinar les 
mesures a prendre

• Declaració de brots escolars
• Control i assessorament en brots complexes
• Seguiment de les cadenes de transmissió

SCOUTS
• Seguiment telefònic regular dels contactes estrets
• Identificació de contactes que passen a ser casos i 

derivació a l’EAP
• Identificació dels contactes estrets  que 

requereixin IT i derivació a l’ICAM per a la 
tramitació

EQUIPS MÒBILS

• Referent sanitari de l’escola. Els dubtes es vehiculen a 
través del Referent Covid Escolar

REFERENTS D’AP DEL CAS
El seguiment dels casos positius es porta a terme pels 
professionals de referència dels casos:
• Seguiment telefònic dels casos per descartar 

complicacions
• Sempre que sigui necessària, visita presencial
• IT dels professionals escolars que ho requereixin
• Detecció de convivents vulnerables del cas i activació de 

serveis socials si cal

GESTORS COVID EAP
• Identificació i registre  exhaustiu de contactes estrets no 

escolars
• Emplenament de l’Score per comunicar a Salut Pública 

l’existència d’un possible cas escolar
• Identificació de situacions de risc de brot
• Coordinació molt estreta amb els professionals sanitaris 

de l’EAP i la Xarxa territorial COVID i el RECO per 
comunicar-li casos de fora de  l’àrea de referència

Recull de rols sanitaris Covid i Escola.

Informació / Formació per a 
Referent COVID Escoles 

(RECOs)

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/image-vector/phone-icon-trendy-flat-style-isolated-1189157305&psig=AOvVaw1FS7QWbgouj8lh_euKxdCY&ust=1595332752861000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj-wOLj2-oCFQAAAAAdAAAAABAL


És el professional encarregat de: acompanyar els alumnes i els professionals de les escoles durant el 
procés assistencial de la COVID-19, especialment en l’estudi i aïllament de contactes i en els cribratges, 
de forma integrada amb la resta d’actors del sistema que intervenen en l’abordatge de la pandèmia. 

Identificar  i registrar a l’aplicació COVIDContact els contactes escolars, tant d’alumnes  com de 
professionals escolars (habitualment seran els que formen part del  mateix grup de convivència estable 
- GCE). 

Treballar regularment amb les direccions de les escoles per tal de dur a terme les accions relacionades 
amb l’estudi de contactes i els cribratges de SARS-CoV-2 en l’entorn escolar. 

Facilitar la realització dels estudis de contactes i dels cribratges que es fan en cada moment a cada 
escola. 

Comunicació al RECOs de l’escola de l’alumne/professional que hi ha un cas sospitós en estudi  

Donar resposta a dubtes i consultes que presentin les escoles en relació a la gestió de la infecció per 
SARS-CoV-2.

Treballar de forma integrada en l’Equip d’Atenció Primària (EAP) o Equip de Pediatria (EP) del qual 
forma part i, també, amb la xarxa de RECOs de tots els territoris. 

Referents Escola Covid. Rol i funcions.

Informació / Formació per a 
Referent COVID Escoles 

(RECOs)
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Esquema global Covid. 
Informació / Formació per a 

Referent COVID Escoles 
(RECOs)
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Oficina EduSalut CSB

Oficina EduSalutCovid BCN

Oficina EduSalut CSBDirecció transversal
4 tècniques AIS

Equip 

d’Atenció 

primària

RECO
Direccions 

docents

Contacte 
diari

1- Cas /sospita (alumne, 
docent, professional)
• Data
• Ho sap (si/no)
• Ha fet quelcom (si/no)
• Què s’ha fet

2- Realització PCR grup 
bombolla
• Feta si/no
• Quan (temps)

Cens ( diari de casos ). 
L’endemà.

Decantació col·laborativa

Covid
Vacunes
Salut i escola
...

#Brot Data Escola Districte
EAP de 

l'Escola
PCR + 

Confinats 

totals
ITs Casos + PAS

Confinats 

totals
ITs PCR + 

Confinats 

totals
Ho sap

Ha fet 

quelcom
Que s'ha fet

PCR a 

bombolla
Data

Pimera actuacióDocents PAS Alumnes Segona actuació

Atenció primària

Altres 

mesures


