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1. QUARANTENA I CONTACTES
Que hem de respondre si ens pregunten: Perquè no es realitzen PCR als alumnes (encara
que no s’hagi estat contacte estret del cas positiu)? Encara que vagin al mateix centre
educatiu?
-

Es va establir una mesura que si un professional que treballa en un centre educatiu o un grup
de convivència, s’ha de confinar. Però el 25% no ha estat positiu després, l’impacte és massa
gran que la possible solució. A les famílies se li ha d’explicar que si no hi ha contacte... la
resta poden seguir anant-hi (Anar a l’escola és un dret, existeix un impacte que no
compensa, socialització, Exercici, alimentació....)

El dia del positiu és el de l’inici de símptomes o l’endemà?
-

L’aïllament comença el dia d’inici dels símptomes, independentment del dia de la prova (que
pel què sigui pot trigar més a fer-se). Només comença el dia de la prova en cas
“d’assimptomàtics”.

El dia 10 inclòs s’ha de fer la quarantena? A la presentació de la sessió surt que acaba el
9, es podria aclarir?
-

La quarantena acaba el dia 10 inclòs, sí, a la presentació està bé perquè és el 10 de la part
de sota dels contactes (no del cas).

Si s’allarga la quarantena en cas de brot en un GCE, quants casos ha d’haver-hi? En cas
de que aquesta l’allargui, tot i que es sigui asimptomàtic, PCR negativa i haver fet els 10
dies d’aïllament, si el còmput d’aquesta prorroga aquests dies són també de quarantena
domiciliaria?
-

Ho determina vigilància epidemiològica. No hi ha una especificació concreta, a cada territori
la vigilància determina. L’últim contacte, 10 dies.

Els pacients que en acabar els 10 dies de quarantena, encara tenen símptomes, s’han
d’esperar 3 dies més?
-

El període d’aïllament mínim és de 10 dies, comptant que en les darreres 72h no s’han tingut
símptomes.

Els infants que no es fan PCR quina quarantena han de realitzar?
-

La mateixa quarantena que la resta, ni el resultat ni la realització de la PCR canvien els
barems.
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Si un infant conviu amb un pare o mare que esdevé positiu, que per raons de la seva
cura no pot realitzar del tot bé l’aïllament, l’infant ha de realitzar 10 dies extra a comptar
des del darrer dia de quarantena de l’adult positiu?
-

Sí, la quarantena (aïllament es fa servir pels casos i quarantena pels contactes), ha de ser de
10 dies a partir de l’últim contacte amb el cas mentre aquest és cas (és a dir, que acaba
l’aïllament).
El protocol sobre els contactes estrets són: Vigilància passiva i quarantena durant els 10 dies
posteriors a l’últim contacte amb un cas. Idealment, no han de passar més de 24 hores des
de la identificació del contacte fins al començament de la quarantena. En cas de ser
convivents i no poder realitzar un aïllament del cas en les condicions `òptimes, la quarantena
s’ha de prolongar 10 dies des del final de l’aïllament del cas.

En el cas de que un infant hagi estat positiu i es pressuposa una immunitat de tres
mesos, el col·legi l’ha d’acceptar a un altre grup estable, o ha de fer aïllament amb el seu
grup?
-

Generalment si el grup s’ha de tornar a confinar, fan tots classe on-line per seguir el mateix
ritme però si la família no pot, el posen a un altre grup (si n’hi ha de la seva edat) o fa la
classe on-line des de l’escola.

Si s’endarrereixen els resultats i acaba l’aïllament, allarguem la quarantena? A qui se li
poden reclamar els resultats?
-

En el cas de que s’endarrereixi el que s’ha de fer és trucar al centre de referència d’Atenció
Primària o comunicar-ho per La Meva Salut i posar-ho en coneixement dels equips de
referència per a que puguin establir contacte amb els laboratoris.

Si es donen més de 3 positius dins d’una mateixa classe, es considera brot i l’aïllament
haurà de ser de 14 dies? Els pares/mares de nenes/es que donin positiu han de fer 10 o
14 dies? En el cas de ser cuidadors principals, són 10 dies extra? Es podria fer arribar o
penjar a algun lloc, un protocol definitiu per a les escoles?
-

És competència de Vigilància Epidemiològica (VE), qui ha de decidir-ho, no és una tasca que
estigui dins del marc de responsabilitat dels/de les RECOs, però són 10 dies en tots els
casos a excepció de que VE dicti que es tracta d’un brot complex i cal prendre alguna altra
determinació.

En cas de que la família es negui a fer aïllament i a dir-nos a quina escola va el seu/seva
fill/a, com hem de procedir?
-

La família no cal que informi de l’escola perquè aquestes dades es poden obtenir de la Web
Salut Covid Escola.

4/7

Preguntes més freqüents

S’han considerat les activitats extraescolars?
-

Les activitats extraescolars que es realitzen amb el mateix grup i dins del centre educatiu,
queden subjectes al mateix protocol. Tot el que es realitzi fora del centre (de moment la gran
majoria estan restringides o aturades), existeix un protocol ja preparat per a quan arribi el
moment.

El monitor de menjador del GCE on hi ha hagut un positiu, és considerat contacte
estret?
-

D’entrada el monitor/a no forma part de cap grup de convivència estable, però ens hem de
basar en el mateix protocol que s’estableix per a identificar a una persona que sigui contacte
estret.

En el cas de que arribin tots els resultats de PCR del grup de cribatge, el GCE pot tornar
a classe als deu dies? I si surt algun positiu al cribatge l’endemà quan els alumnes han
tornat?

-

Si existeix algun resultat positiu en l’estudi de cribratge del GCE, la quarantena s’ha d’allargar
10 dies a partir de l’últim contacte dels mateixos integrants entre ells/es.

En referència als CE que són nens, i ho sabem per la informació derivada d’un gestor
covid de la nostra EAP, després de la seva investigació de contactes estrets... Com es
podrà avisar ara a les escoles, si ara amb el nou protocol de gestors/es covid els
gestors d’EAP no poden fer aquest control?
-

Els RECOs reben aquesta informació directament a través de les Plataformes del Cens i la
de Salut Covid Escola, és a dir, que cada RECO cada matí ha de mirar els seus centres
educatius i si hi ha hagut un cas nou iniciar l’estudi de contactes. En general, amb el temps
que portem de pandèmia, també sol haver-hi una comunicació fluïda entre els/les RECOS i
les Direccions dels centres educatius que també reben els casos positius mitjançant les
famílies.
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2. APLICATIU
Qui ha d’afegir els CIP que no es troben inclosos al CENS?
-

Els CIP que no es trobin al CENS, s’han d’anar afegint manualment un a un cada RECO.

S’acceptaran en algun moment els CIP provisionals? Què passa amb les persones
d’altres comunitats?
-

-

Els CIP provisionals no existeixen al RCA. Solament existeixen a l’eCAP, es treballen amb
diverses versions de dades i és un dels motius pel qual no s’accepten perquè no és possible
verificar al 100% l’existència dels mateixos.
La solució és accelerar la obtenció del CIP definitiu.

Quan s’actualitzen els CIP el cens s’actualitza cada dia? Solament es pot informar d’un
CIP al dia?
-

Sí, les dades del cens s’actualitzen cada dia però els CIPs manuals prevalen sobre aquesta
actualització, quedant sempre registrats. No existeix limitació en la introducció de CIPs per
dia, es poden informar tots els que calguin.

Si es copia el CIP directament des del SISAP, perquè em surt que aquest no existeix a
Salut?
-

Pot passar perquè es tracti d’un CIP provisional, per a aquelles persones que no estan
donades d’alta al CatSalut I que per tant no tenen CIP, el SISAP genera un CIP provisional.
El cens no gestiona aquests tipus de CIP, que tenen una codificació pròpia del Sistema I no
són vàlids per a vincular-los. També pot ser perquè aquesta persona s’hagi donat d’alta
recentment al CatSalut I que no es troben encara al registre, que no s’actualitza diàriament.

Els/les RECO d’epidemiologia podran tenir accés al CENS de tot el seu territori?
-

Efectivament, a l’hora de donar d’alta a un usuari s’hauran a les UP que correspongui. Si per
funció o activitat, es necessiten veure més centres dels que es tenen assignats, s’haurà
d’indicar per a què s’habilitin els permisos corresponents (cens_gcre@gencat.cat).

Quan es registren les autoritzacions al CENS, aquesta informació passa a l’eCAP? Si es
així, quan triga?
- No, de moment aquesta funció no està habilitada.
On es poden comunicar les incidències amb els CIP??
-

Totes les incidències que apareguin en relació amb la plataforma, la bústia per a comunicarles és cens_gcre@gencat.cat.
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En el cas de que necessitem accedir a dades del CENS d’un centre que no és nostre, no
podrem veure-les?
-

L’aplicació està restringida per usuari/a. En el cas de que es necessités, el/la superior haurà
de sol·licitar-ho.

Es té accés a quina escola pertany la persona que ha donat positiu, per tal d’avisar al
RECO corresponent si convingués? En cas contrari, com hem de fer per a poder avisar a
la persona en qüestió?
-

Si el centre escoltar està associat a una UP vinculada amb l’usuari, sí. En cas contrari no,
però en el cas de la situació del centre, és freqüent que es necessiti accedir a les dades
d’altres escoles, s’ha de sol·licitar amb un permís.

Les autoritzacions solament s’han de posar quan es confina un grup sencer o s’ha de
fer en tots els casos? Si adjuntem l’autorització a la plataforma, l’hem de seguir
adjuntant a l’historial clínic?
-

No es pot realitzar una prova si no existeix una autorització expressa. Per tant, per poder ferho amb el 100% de les garanties, l’ideal és que sempre existeixi l’autorització.

Les llars d’infants poden entrar al seu alumnat? En cas de que no puguin, amb qui han de
contactar?
-

Sí, els alumnes dels jardins d’infància s’han d’informar en l’aplicatiu corresponent,
TraçaCovid, I s’actualitza diàriament el cens.
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