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Dubtes? 8 preguntes amb resposta sobre la gestió de la Covid-19 a les escoles de Sant
Cugat
Després de l'arrencada d'un curs escolar atípic marcat per la
pandèmia de la Covid-19 i per la normativa que s'ha de seguir
a cada centre, les famílies poden tenir certs dubtes sobre el
procés que s'ha de seguir quan sorgeix algun cas positiu. Tot i
que el protocol s'actualitza constament, Cugat Mèdia detalla
el procediment, explicat per la doctora Montse Gavagnach,
directora del CAP Valldoreix, tant per a les famílies com per
als centres quan es detecta algun cas, confirmat o sospitós, ja
sigui en l'alumnat o en el professorat.

QUÈ FAIG SI EL MEU FILL O FILLA ES TROBA MALAMENT? Com abans de la pandèmia, el CAP Can
Mates centralitza les consultes pediàtriques. Si els professionals sanitaris del centre determinen que l'infant té
simptomatologia compatible amb Covid-19, se li farà una prova PCR.
ON ES FAN LES PROVES PCR A SANT CUGAT?Com a norma general, les persones adultes sospitoses, ja
sigui perquè presenten símptomes o perquè són un contacte estret d'algun positiu, s'hauran de fer la prova PCR
al CAP Sant Cugat, si els professionals sanitaris ho consideren oportú.Pel que fa als infants, se'ls farà la prova
al mateix CAP Can Mates, si la sospita prové d'un contacte estret o familiar o presenten símptomes. Sempre
s'intenten respectar els nuclis familiars. Si la persona adulta que acompanya l'infant al CAP Can Mates
presenta simptomatologia, se li farà la prova allà mateix. Si l'adult que assisteix al CAP Sant Cugat va
acompanyat d'un infant, també se li podrà fer la prova al centre del carrer de la Mina.El CAP Valldoreix
centralitza la gestió i les proves de tots els membres d'un grup estable escolar. Quan es confirma un positiu, el
centre valldoreixenc citarà a l'alumnat i professorat associat a aquell grup perquè vinguin a fer-se la prova.
QUI S'HA DE FER LA PROVA?Els professionals sanitaris dels centres d'atenció primària determinaran qui
s'ha de fer la prova PCR, segons la simptomatologia i si tenen algun contacte estret positiu.Des de Salut es
recomana trucar abans al 933 786 300 per demanar cita.Pel que fa als centres escolars, si hi ha algun positiu,
els membres del grup estable s'hauran de quedar a casa confinats durant 10 dies i des del CAP Valldoreix els
citaran per fer-se la prova PCR.
COM SÓN LES PROVES PCR?Actualment la prova PCR consisteix en un frotis nasal, menys invasiu que el
que es feia en mesos anteriors, que era nasofaringi. Les dues proves són igual d'efectives. Es tracta de la
mateixa prova tant per a infants com a adults. Tot i que s'estan valorant altres tipus de proves per als contactes
estrets, més ràpides i menys invasives, la PCR és l'únic mètode per confirmar el positiu de Covid-19.
QUAN ES TRIGA EN OBTENIR EL RESULTAT?Els resultats se solen comunicar en un període d'entre 24 i
48 hores.Mentre s'espera el resultat, s'ha de mantenir el confinament si és per un contacte estret o per
simptomatologia compatible amb Covid-19.
QUÈ S'HA DE FER QUAN TINC EL RESULTAT?Si la prova s'ha fet per simptomatologia i es dona negatiu,
només s'hauran de mantenir les mesures recomanades per a tota la ciutadania (mascareta, distanciament social
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de mans) i, en tot cas, seguir les indicacions mèdiques. Si la prova s'ha fet per un contacte estret i el
disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/150477.html
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resultat és negatiu, s'ha de complir, igualment, amb la quarantena prevista de 10 dies si no es presenten
símptomes. Si és positiu, s'ha de mantenir l'aïllament i seguir el protocol que marquin els professionals
sanitaris, segons l'evolució de la malaltia (si hi ha símptomes) o fins que una PCR surti negativa.
QUINA ÉS LA SIMPTOMATOLOGIA HABITUAL DE LA COVID-19?Els símptomes més habituals són la
febrícula o febre, tos i/o dificultat per respirar, congestió nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits i/o diarrea i
dolor muscular. El mal de cap, mal de coll i la congestió nasal, no està associat a la Covid si no va acompanyat
de febre.
FINS QUAN DURA LA QUARANTENA?Les quarantenes actualment són de 10 dies, mentre no es presentin
símptomes ni hi hagi una PCR positiva.
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