Cens Educació/Salut - Objectius
▪ Garantir una visió integral i compartida dels riscos i l’impacte covid19 als centres educatius
▪ Facilitar una anàlisi pluridisciplinar de la informació de forma global o desagregada. Ha de
permetre disposar de visions conjuntes o sectorials per territoris, per centres i nivells
organitzatius d’educació i de salut
▪ Millorar la qualitat de la informació disponible permeten la vinculació i la validació contra les
BBDD de gestió dels departaments (com la targeta sanitària de Salut o els cens d’estudiants
d'educació) i assegurar que es disposa de les dades oficials (com els positius de PCR) de forma
directa
▪ Disposar d’un instrument viu que reculli la evolució continua de les dades orígens
▪ Facilitar les mesures sanitàries de cribatge o de vigilància i seguiment epidemiològic, amb visions
per territori, per centre educatiu, per grups estables de convivència, la localització de
contactes,...
▪ Permetre la integració automàtica i amb la màxima agilitat possible de les dades com per
exemple la notificació automàtica dels resultats de PCR
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Cens Educació/Salut - Components
▪ Estructura del cens
▪ Centres docents
▪ Persones (alumnes-docents-serveis)
▪ Dades identificatives
▪ Dades de contacte
▪ Tutors (alumnes)
▪ Grups de convivència estable (bombolles)
▪ Model de càrrega i actualització de la informació
▪ Enviament diari d’informació
▪ Gestió del “delta” d’informació
▪ Utilitats per la qualitat de les dades i el seu accés
▪ Captura de CIP’s
▪ Automatisme d’accés a l’RCA
▪ Funcionalitat per afegir CIP’s manualment
▪ Validació de CIP’s provinents d’Educació
▪ Integració amb les eines d’explotació de la informació
▪ Automatismes per als procediments COVID19 (en estudi)

DADES ACTUALS
Centres 5.454
Persones 1.44 M
Grups 45 K
(aquest volum s’anirà
ampliant a partir de la
informació d’Educació)

Persones amb CIP 86%

