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REQUISITS D’ACCÉS
Podran accedir al centre educatiu les persones:
aAmb absència de simptomatologia compatible amb
la covid-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós;
aNo convivents o amb contacte estret amb un positiu
confirmat o amb simptomatologia compatible en els
14 dies anteriors
aL’absència de simptomatologia ha de ser sense
haver pres cap fàrmac.

Requisits per l’alumnat
La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar
que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.
Símptomes compatibles amb la COVID-19
Febre o febrícula>37,5ºC

Refredat nasal*

Tos

Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

Dificultat per a respirar

Mal de panxa amb vòmits o diarrea

Mal de coll*

Pèrdua olfacte o gust (infants grans i adolescents

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien de
considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de
manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre (vegeu “Document dels grups de
treball de la Societat Catalana de Pediatria”)

Requisits personal del centre
Les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus rebran una valoració del servei de
prevenció de riscos laborals per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben:

aMalalties cròniques (com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o
pulmonars i les immunodeficiències, obesitat mòrbida)
aDones embarassades

Coordinació COVID-Claret:
Rebeca Cangas · infocovid@claretbarcelona.cat
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