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Com queda el nou protocol de la Covid-19 als centres educatius?
El Govern ha reconegut 'incidències' i 'disparitat' en
l'aplicació del nou protocol de la Covid-19 als centres
educatius, com demores en la recepta per al TAR quan
l'infant ha estat contacte. La responsable dels programes
intersectorials de Salut Pública en la infància i l'adolescència,
Laia Asso, ha explicat que els tempos per posar en marxa el
protocol han estat 'molt ajustats' després que la Comissió de
Salut Pública estatal aprovés divendres 7 de gener els últims
canvis, però confia que els desajustos quedaran solucionats
aviat. Els responsables del protocol s'han reunit el dijous 13
de gener amb els directors de centres per aclarir qüestions
com que el TAR als contactes de positiu que no hagin de fer
quarantena és molt recomanable, però no obligatori. Amb tot
plegat, com queden els protocols de la Covid-19 als centres
educatius?

QUAN S'HA DE FER QUARANTENA A INFANTIL I PRIMÀRIA?Quan hi hagi cinc casos o més (o un
20% dels alumnes del grup) que hagin donat positiu en un període de 7 dies.Els alumnes immunitzats (amb
pauta completa de vacunació o que hagin estat positius en els darrers 3 mesos) s'ho estalvien.
QUÈ PASSA SI ES DETECTA UN POSITIU A CLASSE?Quan hi hagi un cas positiu al grup de convivència
estable, s'oferirà un test d'antígens gratuït als alumnes que no hagin passat la malaltia en els últims tres mesos,
tant si estan vacunats com si no.
ON I QUAN S'HA DE FER EL TEST?A l'atenció primària els alumnes d'infantil, i a la farmàcia els de
primària.El test d'antígens gratuït es pot fer durant els 7 dies posteriors, tot i que es recomana fer-ho el més
aviat possible.
QUINA FUNCIÓ TENEN ELS TAR A LES ESCOLES?Permeten conèixer quants positius hi ha a un grup
estable. La seva funció no és, en aquest cas, la de tallar cadenes de transmissió sinó la "d'obtenir una fotografia
del moment i prendre les decisions adequades en funció dels resultats".
ÉS OBLIGATORI FER-SE UN TAR?No, però des de Salut apunten que és "molt recomanable", ja que "ajuda
a preservar la presencialitat als centres escolars i facilita que les famílies coneguin si el seu fill o filla té la
Covid-19". Els alumnes poden anar a classe sense fer-se un TAR sempre que no presentin símptomes.
QUAN S'HAURÀ DE FER QUARANTENA A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA?L'alumnat immunitzat no
haurà de fer quarantena.L'alumnat no immunitzat sí que haurà de quedar-se a casa durant 7 dies.
ELS PARES I MARES PODEN DEMANAR LA BAIXA SI TENEN UN INFANT CONFINAT?Només els
adults no vacunats poden agafar la baixa en cas de tenir fills amb coronavirus.Si la criatura no té la malaltia
però s'ha de quedar a casa perquè s'ha confinat la classe, els adults no tenen dret a baixa, estiguin o no
vacunats.
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I SI EL CONTACTE AMB UN POSITIU ÉS FORA DE L'ESCOLA?Els infants que siguin contacte d'un
positiu fora de l'àmbit escolar han de fer quarantena segons el protocol general: els que no tinguin la pauta
completa de vacunació han de quedar-se a casa 7 dies.Si es tenen símptomes, la quarantena passa a ser de 10
dies.
COM FUNCIONEN LES QUARANTENES A LES EXTRAESCOLARS?En les activitats que no impliquen
un contacte físic estret de forma contínua, en cas d'un positiu al grup, els altres participants no hauran de fer
quarantena En les extraescolars amb alt risc de contagi (per exemple, bàsquet, handbol, castellers o grups de
cant coral o amb instruments de vent), els no immunitzats sí que hauran de fer quarantenaAixò passa tant a les
extraescolars que es fan a l'escola com a les de fora.
QUAN S'HA DE PORTAR MASCARETA?Sempre, excepte a l'hora del pati, si els infants estan només amb
el grup bombolla de la classe.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/157034.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 2 - 10/12/2022

