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Resoludó conjunta del conseller cCEducadó, Universitat i Recerca i de la
consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qua! es
modifica la Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca
i de la consellera de Salut i Consum de 6 dejuliol de 2020 per la qual

5'aproven les mesures excepcionals de prevenció i contendó, coordinado i

cTorganització i funcionament per fer front a la crisi sanitaria ocasionada per
la COVID-19 per ais centres educatius no universitaris de la comunitat

autónoma de les Ules Balears per al curs 2020-2021

Fets

1. E¡ 21 dejunyde2020, en aplicacióde! que disposava 1'article 2 de! Reia! decret

555/2020, de 5 de Juny, peí qua! es pmrrogava ¡'estat d'aiarma declarat peí
Reiai decret 463/2020, de 14 de man;, resta sense efectes ¡'estatcfalarma
dedarata tot FEstat.

2. MÍtJan^antei Decret 5/2020, de 18 dejuny, de ia presidenta de ¡es Ules
Balears, es declara superada, en el temtori de ¡es Ules Balears, la fase 3 de!

Pía per a ¡a Transidó cap a una Nova Normaiitat, dedaradó que entrava en
vigor a partir del día 21 del mateix mes.

3. A partir cTaquesta data sfhav¡en drap!icar les mesures de prevendó

necessáries per fer front a la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19 que,
cfacord amb ¡a legislado vigent, establís 1'executiu de ¡a Comunitat Autónoma,

en atenció al fet que 1'article 45 de ¡a Llei 5/2003, de 4 d'abnl, de saiut de ¡es
Ilies Baiears, estableix que corresponen ai Govern de Íes IHes Balears la
superior direcció de ia política de saiut, ¡'exemci de la potestat reglamentaria,

¡a planificado básica en aquesta materia i 1'establiment de les dlrectrius
corresponents. S'ha de teñir present que la situado cfemergénda sanitána

declarada per 1'Organització Mundial de la Saiut, tot i ¡a superado de la fase 3,
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no ha finaiitzat i, per aixó, el Govern de 1'Estat va aprovar el Reial decret llei

21/2020, de 9 dejuny, de mesures urgentsde prevenció, coníendó i
coordinado per fer front a ¡a crisi sanitaria ocasionada per ¡a COVID-19, que
ha de vigir fins que ei Govern central decían Sa finalització de la sEtuació de
crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19.

4. En aquest context resultava necessari ¡ urgent adoptar, per al temtori de ¡es

Ules Balears, mesures de prevendó, contenció i coordinado compiementáries

a Íes establertes per 1'Estat, fonamentades en !es previsions de ¡a normativa

sanitaria que habiiita que s'adopt¡n i adaptades a Fevolució de la situació

epidemiológica a ¡es Ules Balears.

5. L'articie 2.2 de 1'apartat V de 1'annex de ¡Acord dei Conseil de Govem de 19 de

juny de 2020 pei qua¡ s'aprova e¡ P!a de Mesures Excepcionals de Prevenció,

Contenció i Coordinado per Fer Fmnt a la Crisi Sanitaria Ocasionada per la
COVÍD-19, una vegada superada la fase 3 dei Pía per a la Transició cap a una
Nova Normalitat, referit a les mesures relatives a la comunitat educativa,

determina que ¡a Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i ¡a Conselleria
de Salut i Consum han cTelaborar conjuntament els protocois d'actuac¡ó

necessaris per garantir el compliment de les instmccions en relació amb les
mesures d'higiene, neteja i desinfecció, i de control sanitari que srhagin
d'apiicar, les distancies de seguretat que s'hagin de mantenir entre ¡es

persones i la distribudó d;horaris i espais que permetin evitar contactes
massius, amb ¡a fínaiitat que el funcionament deis centres docents es

desenvoiupi en les miilors condicions de seguretat.

6. La Resoludó conjunta dei conseller d'Educació, Universitat i Recerca i dé ¡a

conseliera de SaSut i Consum de 6 de julioi de 2020 estableix els protocois
cTactuadó que e!s centres educatius no universitaris han de seguir, cfacord

amb e! seu marcjurídic de referencia, per planificar 1'inici del curs 2020-2021 i

que han duplicar durant tot el curs/ en previsió deis escenaris que es puguin
presentar ai llarg del curs en fundó dei que determinEn les autoritats
sanitáries segons 1'evolució de !a COVID-19.

7, Amb data 13 de JuHol de 2020, la consellera de Saiut i Consum va dictar una
resolució motivada per la qual es modifica e¡ Pía de Mesures Excepcionals de
Prevendó, Contendó ¡ Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitaria

Ocasionada per !a COVID-19, una vegada superada ¡a fase 3 del Pía per a la
Transjcló cap a una Nova NormaÍÍtat Dita Resolució estableix, en !'artic¡e 1,

que modifica e¡ punt 2 de 1'apartat I de ¡'annex 1 sobre distancia Ínterpersonal
¡ us de mascareta, que l'ús de ¡a mascareta en els centres educatius no

universitaris de la comunitat autónoma de ¡es Ules Baiears vindrá determinat

peí que s'estableix¡ mitjan^ant una resolució conjunta de¡ conseller
d'Educadó, Universitat i Recerca i la conseiiera de Saiut i Consum.
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Q 8. En aquests moments, ¡a situació epidemiológica a ¡es Ules Balears fa
O convenient modificar aiguns aspectes deis protocols cTactuació publicats
I mitjan^ant la resolució conjunta del consellerd'Educació, Universitat i Recerca
B i de la consellera de Salut i Consum de 6 dejuliol de 2020 per la qual
/ s'aproven ¡es mesures excepcionais de prevenció i contenció, coordinado i

cTorganitzadó i fundonament per fer front a ¡a crisi sanitaria ocasionada per
la COVID-19 per ais centres educatius no universitaris de ¡a comunEtat
autónoma de ¡es liies Balears per al curs 2020-2021.

Fonaments de dret

1. Ei Reial decretUei 21/2020, de 9 dejuny, de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinado per fer front a !a crisi sanitaria ocasionada per ¡a
COVID-19(BOE núm. 163, de 10 dejuny).

2. El Decret 5/2020, de 18 de Juny, de la presidenta de ¡es Ules Baiears pe! qual
es declara superada, en ei temtori de les Ules Balears, ia fase 3 del Pía per a !a

Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB núm. 111, de 19 de juny).

3. L'Acord dei Conseii de Govern de 19 dejunyde 2020 peí qual s'apmva el Pía

de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció ¡ Coordinado per Fer Front
a la Crisi Sanitaria Ocasionada per ¡a COVID-19, una vegada superada la fase 3
del Pía per a !a Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB núm. 112, de 20 de

juny), amb les modificacions establertes mitjan^ant ¡a Resolució de la
consellera de Saiuti Consum de 13 dejuliol de 2020 per ia qual es modifiquen
mesures concretes del P!a de Mesures Excepdonals de Prevenció/ Contenció i

'Coordinado per Fer Front a la Crisi Sanitaria Ocasionada per ¡a COVID-19, una
vegada superada ¡a fase 3 dei Pia per a ¡a Transició cap a una Nova

Normaiitat, aprovat per Acord del Conseil de Govern de les liies Balears de 19
deJunyde2020(BOIBnúm. 123, de 13deju!¡oi).

4. E! Decret 23/2020, de 31 de juliol, peí qual sfaprova e¡ Text Consoiidat de¡
Decret pe! quai s'estableixen eis requisits mínims deis centres de primer cicle
de educació ¡nfantEi (BOIB núm. 135, d'1 de agost).

5. La Llei 3/2003,de 26 de mar^, de régim Jurídic de ¡'Administrado de ¡a

Comunitat Autónoma de Íes Ules Balears(BOIB núm. 44, de 3 cfabril).

Per tot aixó, d'acord amb la pmposta formulada conjuntament per !a Direcció
General de Planificado, Ordenado ¡ Centres i !a Direcció General de Salut Púbiica Í

Participado amb data 2 de setembre de 2020, es dicta ¡a següent
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3 Resolució
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I Primer, Modificar la Resolució conjunta del conseller cTEducació, Universitat i
B Recerca i de la consellera de Salut ¡ Consum de 6 de juliol de 2020 per !a quai
/ s'aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i

cTorgamtzadó i funcionament per fer front a la crisi sanitaria ocasionada per la
COVID-19 per ais centres educatius no universitaris de ¡a comunitat autónoma de
les liies Balears per al curs 2020-2021, en els aspectes següents:

a) Es modifica 1'apartat 1.2 de ¡'annex 1 pei que fa ais escenaris A Í B, que passa a

teñir la redacció següent:

EscenariA: Nova normalitat
En aquest escenari les classes son presenciáis per a tot ¡fafumnat, i sfhan de

prendre fes mesures de prevendó, contendó Í higiene que es determinen en
aquest protocol. E! curs sfha de dur a terme amb ¡es rátios iegalment establertes,

sempre d'acord amb ¡es recomanadons del Minísteri dfEducadó i Formado

Professional Í de! Ministen de Sanitat, Í amb els protocofs especffics de seguretat.

Escenan B: Amb mesures restrictives

Amb mesures mes restrictives peí que fa a la distancia recomanada per les
autoritats sanitáries, que suposaran diferents maneres d'atendre ¡falumnat,

segons les etapes i els cursos en qué es trobi matnculat, tais com separado de

grups ¡ limitado de rátios, que poden donar f!oc a una redistribudó deis atumnes ¡

els espais.

En aquest escenari es contempla la presendafitat completa en les etapes

d'educadó infantil, educado primaria i educado especial. En els estudis dfeducadó

secundaria, batxHiemt, formado professional i régim especial es poden piantejar
formules mixtos d'a¡teman<ya de tes modaHtats presencial i a distancia.

De forma excepcional en aquest escenan, i només quan no sigui possible disposar
defs recursos necessarís per garantir la distancia de seguretat á'un metre i mig, es

podran autorítzar formules que no suposm presendaiftat completa en lfeducadó

primaria, amb 1'aprovadó de! consetl escolar i ¡'informe favorable de la ¡nspecdó

educativa. Aquestes formules serán opdonals per a tesfamílies.

b) Es modifica 1'apartat II de 1'annex 1, que passa a teñir la redacció següent:

II. Príncipis básícs de prevenció, higiene i promoctó de la salut davant la
COVID-19 ais centres educatius

Les mesures per al funcionament defs centres educatius s'estabfiran a partir deis

següents príncipis básics de prevendó davant ¡a COVID-19:
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La limitado de contactes, ja sigui:

• Mantenint, sempre que sigui possible, una distancia interpersonal d'un

metre i mfg.

• Conformant grups estables de convivencia.

• Mitjan^ant Í/ús de mascareta higiénica o quirúrgica en tot moment en el
cas deis adults i els alumnos a partir del primer curs dfeducació primaria,

malgrat que estiguin en grups estables de convivencia ¡ es mantengui la
distancia ¡nterpersonal dfun metre i mig, excepte en situadons de consum

d/al¡ments i begudes ¡ durant la práctica d'act¡vitat física, activitats
aquátiques o ¡'us d/instruments musicaís de vent, així com en els supósits

que prevea 1'article 6.2 del Reíal decret lleí 21/2020, de 9 dejuny, de

mesures urgents de prevenció, contendó i coordmadó perferfront a la
crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19. Lralumnat de segon cicle

d'educadó infantil que utilitza eÍ servei de transport escolar Í/o e! ctíescola

matínera haurá de fer servir la mascareta mentre enfad us.

La higiene de mans com a mesura básica per evitar la transmissió, aixícom
1'etiqueta respiratoria.

La ventilado freqüent deis espais ¡ ¡a neteja de! centre.
Una gestió adequada i preco^ davant la possible aparició dfun cas.

La informado i la formado adre<;ada ais docents i professionats no docents,
afumnat ifamffies, que será proporcionada per fes administradons educatives

/ sanitaries.

¿es direcdons de¡s centres púbHcs o els tftulars deis centres privats analitzaran ¿ s¡

escau, revisaran 1'orgamtzadó deis centres de tal manera que es puguin aplicar

aquests pnndpis a lfín¡d del curs 2020-2021.

En fot cas, les mesures concretes derivados dfaquests prindpis s/adaptaran a

¡'escenarí existent en cada moment, i sfa¡ustaran a ¡a baíxa o esfaran mes

exigents, segons la valorado quefadn de l/evoluc¡ó de la pandemia les autohtats

sanftaries.

c) Es modifica !'apartat 1.3.2 de 1'annex 1, que passa a teñir la redacció següent:

El caiendari s'ha dfadequar al calendan escolar anual fixat per la Resoiudó del

conseller d/Educadó, Universitat i Recerca de 24 dfabn¡ de 2020 per la qual
s/estable¡x el calendan escolar del curs 2020-2021 per ais centres docents no

universitaris de la comunitat autónoma de fes Ules Balears (BOIB núm. 166, de 30
d'abr¡l), si be els centres podran destinar, en fundó de la seva complexitat, a partir

de 1'inid de ¡es activitats iectives presenciáis, els primers dies a 1'acolÍida de

falumnat, afi de garantir que efs afumnes coneixen i entonen be les mesures
contingudes en els protocols abans dfinidar les activitats lectives.
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La incorporado progressiva de 1'alumnat sfin'(dará en els cursos ¡nferiors ¡ segon

de batxiiterat, i no podrá superar ets 150 alumnes per día, fins completar el 100 %
de falumnat del centre educatíu en un máxim de 5 dies iectius en efs centres de

fins a 750 afumnes, i de 10 díes iectius en ¡a resta.

Ais centres de mes de 1.500 afumnes es podrá incorporar cada día un 10 % deis

aiumnes, encara que siguin mes de 150, per poder completar la incorporado en ei

máxim de 10 dies lectius.

Efs aiumnes que realitzen ensenyaments en la modalitat dfeducació especial
combinada entre centre ordinah i centre dfeducació especial romanaran al centre

on estiguin matricuíats, per tai dfadscriurefís a un grup estable de convivencia.

d) Es modifica l'apartatl.3.3 de ¡'annex 1, que passa a teñir la redacdó següent:

S/ha de reprenctre e¡ servei complementan de transport escolar t síhan d'adoptar

/es mesures necessánes perqué es pugui desenvolupar en condicions de seguretat.

Els servéis dfescofa matinera, menjador i altres servéis complementans que

¡mplíqum la partidpació simultánia d'aiumnes de diferents grups estables, només
es podran dur a terme quan es garanteixi que els grups estables es mantíndran
agrupats entre s¡, mantenint la distancia d'un metre i míg entre ells i amb una

distancia de mes de dos metros entre ¡es díferents agrupacíons de grups estables,

si es possible amb elements ffsics que fa garanteixin, com mampares.

Excepdonatment, es podrá fer us de¡ servei de menjador en 1'aula de! grup de

convivencia estable.

e) Es modifica ¡'apartat 1.3.4 de ¡'annex 1, que passa a teñir la redaccjó següent:

Les activitats extraescolars que ¡mpliquin la participado simultánia dfa¡umnes de

díferents grups estables només es podran dur a terme quan es garanteixi que els
grups estables es mantindran agrupats entre si, mantenint la ctistánda dfun metre

/' mig entre ells i amb una distancia de mes de dos metres entre ¡es diferents

agrupadons de grups estables, si es possible amb elements físics que la

garanteixm, com mampares.

f) Es modifica ¡'apartat III.1 de ¡'annex 1, que passa a teñir la redacció següent:

De manera general, es mantindrá, sempre que sigui possible, una distancia

interpersonai d'a(menys un metre i mig, tant en les interacdons entre ¡es persones

en el centre educatíu, com a ¡'interior de les auies. A partir de primer de primaria

síut¡i¡tzaran mascaretes higiéniques encara que es mantengui la distancia de

seguretat.
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g) Es modifica 1'apartat III.2 de 1'annex 1, que passa a teñir ia redacció següent:

En educado infantil ifins a quart curs dfeducadó pnmáría, ofins a sisé en e¡ cas
deis centres amb ¡Ínies ¡ncompletes, ets centres podran adoptar lfalternat¡va

dfestciblir grups estables de convivencia de !'alumnat que, Juntament amb et tutor

del grup, conformaran grups de convivencia estable. Aquests grups de convivencia
estable hauran d'evitar la interacdó amb aitres grups del centre educatiu, i així

limitar al máxím el nombre de contactes. Aquesta alternativa possibilitará que

1'estudi de contactes sígui rápid i mes senzífl si es donas algún cas positiu. Tot el

personal docent i no docent que intervengui en el grup estable haurá de dur
mascareta higiénica/quirúrgica i procurara mantenir la distánda interpersona¡

d'un metre ¡ míg.

En el cas dfeducació infantil, ateses las característiques del desenvolupament deis
infants d'aquesta edat, es podrien prescindir de certes mesures de protecdó

sanitaria que implicanen la reducdó de la naturalitat en la reladó entre els

membres del grup. L'objectíu primer es reduir el nombre de persones que
interactuín dins el grup. En aquest cas, no cal mantenir la distancia interpersona!

de seguretat deforma estricta. Laccés ais materials, tot ¡ que ha de ser controfat,

pot ser moit espontani ¡ els moments de contacte corporal no cal que siguin

radícafment suphmits. En aquest grup d'edat es ¡mportant insistir en e/ rentat

freqüent de les mans deis ¡nfants i ¡/adu!t ¡ en ifús oblígaton de mascareta per part
de 1'adult que forma part del grup de convivencia estable.

h) Es modifica el tercer paragraf de 1'apartat III.24 de Í'annex 1, que passa a teñir

la redacció següent:

Es obligatori lfús de mascareta en aduits i en els alumnos a partir del primer curs

dfecfucadó primaria, amb ¡es excepdons reffectides en ¡/artide 6.2 del Reial decret

//e/2 7/2020, de 9 dejuny, de mesures urgents de prevendó, contenció i

coordinado perferfront a la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19 (BOE

núm, 163, de 10 dejuny).

i) Es modifica 1'apartat IV.5 de ¡'annex 1, que passa a teñir !a redacció següent:

E! centre disposará per al professorat Í el persona! d'administrac¡ó ¡ servéis de

mascaretes higiéniques, preferiblement reutilitzables i mascaretes quirúrgiques,

mascaretes FFP2 sense válvula, pantalles facíais i bates d/un sol us per a aquells

cosos en qué un aiumne que presenti símptomes no es puguiposar una

mascareta quirúrgica, tai com síespedf¡ca en fannex 4 d'aquesta Resoiudó.

j) Es modifica e¡ primer parágraf de 1'apartat V.1 de ¡'annex 1, referent a
1'escenari A, que passa a teñir la redaccEó següent:
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1.ESCENARIA

S/ha de teñir en compte: [...]

k) Es modifica el primer parágraf de 1'apartat V.2 de 1'annex 1, referent a

Fescenari B, que passa a teñir ¡a redacció següent:

2.ESCENARIB

Es !íescenar¡ a partir del qual s'ha dforgan¡tzar ¡'inici de curs amb carácter general,

excepte en aquells munidpis, zones o Ules en les quais ¡a situado sanitaria
aconselH infdar el curs en un escenan diferent, dedsió que será acordada

conjuntament per fes consefleries d/Educadó, Universitat ¡ Recerca i de Satut i

Consum, i comunicada mitjan^ant una instrucdó del conselfer dfEducadó,

Universttat i Recerca ais centres educatius afectats i de ¡a quaf sf¡nformará a!s

municipis respectius.

En aquest escenari, les rátíos dfatumnes per grup sfestabi¡ran deforma que es

pugui mantemr una distancia de seguretat d'un metre i mig en tot moment i es

procurará que amb carácter general es trobin a ¡'entom deis vint alumnes per

grup, en fundó de lfespa¡ disponible.

S'ha de procurar que els alumnes ocupin sempre el mateix lloc dins fes autes.

En 1'educadó secundaria obligatoria a partir de segon d/ESO, el batxillerat, la

formado pmfessiona! ¡ els ensenyaments de régim especial, e¡s centres educatius
podran adoptar sistemes d'ensenyament semipresendaf, amb assisténda de

lfatumnat en díes alterns, per tai de garantir el manteniment de la distancia de
seguretat i fa disminudó de rátios.

Deforma excepcional en aquest escenarí, i només quan no sigui possíbfe disposar

defs espais necessaris per garantir la distancia de seguretat, es podran autoritzar
formules que no suposin presendalitat completa en lfectucadó phmána, amb

lfaprovac¡ó del conseil escolar, ¡finforme favorable de fa ¡nspecdó educativa ¡ de

manera opcional per a Íesfamílies.

Tots e¡s alumnes a partir de del primer curs dfeducadó primaria han de dur

masca reta.

Per aixó s'ha de teñir en compte que: [...]

Í) Es modifica ei punt 4 de 1'apartat V.2 de 1'annex 1, referent a ¡'escenari B, que

passa a teñir la redacció següent:
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O 4. Amb fobjectiu de príoritzar tfatenció a lfa{umnat i la reducdó de rátios es

I podrá:
B

a) Reassignar totes tes hores ¡ectives que no son d/atenció directa a
1'alumnat que el centre consideri per tal de poder dur a terme ia nova

planificado, excepte les hores de redúcelo deis majors de 55 anys.

b) Peí que fa ais docents de secundaria deis centres públics, al marge de!
que sfhagi asslgnat en ¡fhorar¡ de prindpi de curs, i en cas que no sfhagi

fet, durant el temps que sigui imprescindible, es podran ampliar els
horaris deis professors fins ats 21 períodes lectius, el máxim deis períodes
establerts.

c) Totes aquestos hores sfhan de dedicar a lfatendó directa a l/afumnat.

d) Per tal de garantir que els centres de secundaria disposen dfhores

suficients de guardia de professorat per atendré tes necessitats de

l/alumnat, ¡es reunions d'órgans coHegiats i de coordinado docent
podran trasliaáar-se foro cié ¡'horarí de permanencia setmanal. Passaran

a formar part, per tant, de les hores defeina setmanais de cómput
mensuaf i a realitzar-se a distancia.

e) Les activitats que es realttzin a distánda es podran organitzar deforma

sincrónica o asincrónica. Cada departament oequip docent haurá

dfestabl¡r la metodología per a cada nivel! educatiu.
f) Afi de facilitar 1'organització dfaquesta presendalitat alterna ¡ en fundó

de la disponibilitat ctíau¡es, els centres podran establir horans

d'horabaixa per a ¡/alumnat de batxilferat o cicles formatius.
g) E¡ centre haurá dfestab¡ir els mecanismes didáctícs que possibííitin ¡a

continuítat entre ¡es sessions presenciáis i les sessions a distancia, aíxí

com ¡a distribudó de professorat per fer efectiva aquesta alteman^a.
h) Es pot estabHr un sistema de cotutohes, de manera que cada un deis

docents del centre, siguin o no tutors, tenguin assignat e¡ seguiment

personaHtzat d'un grup reduit d'aiumnes.

i) Després dfapt¡car aquestes mesures, eis centres podran rebre una major

dotado de pmfessorat si en Justifiquen fa necessitat per dur a terme ¡es
mesures del pía de contingencia per a l/atenció dfa!umnat i per reduir ¡es

rátios. Aquestos necessitats serán valorados conjuntament per la Direcdó

General de Planificado, Ordenado i Centres i el Departament dflnspecdó

Educativa, i s'atendran de manera equitativa entre tots els centres en

fundó de la disponibilitat pressupostána.

m) Es modifica el segon parágraf de ¡'apartat II de ¡'annex 2, referent a ¡es
mesures de controi, que passa a teñir ¡a redacdó següent:

Tot el personal del centre ¡ e!s alumnes vigilaran el sea estat de salut i es prendían
la temperatura a diari abans dfanar al centre educatiu. En cas de presentar febre

CdelTer,16
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(> 37,5°Q quedaran a! domídfi i contactaran amb fequip sanitah. Se seguirán ¡es
¡ndicadons de comunicado de símptomes descrites en eis annexos 4o 5 d'aquesta

Resoludó, segons pertoqui.

Els servéis sanitans ¡ els centres educatius faran controls periódics aleatoris de

temperatura entre !/afumnat i el persona! del centre.

n) Es modifica ¡'apartat III.1 de ¡'annex 2, referent a Íes mesures de protecció

sanitaria i de distandament físic, que passa a teñir ¡a redacció següent:

S'han de phoritzar íes reunions per videoconferénda. Es permet de manera

excepcional la realització de reunions ais centres, si es possíbie a faire IHure, sense

que se superí en cap cas la xifra de cinquanta assistents i e! 50% de la capadtat de

la insta!-tadó en qué tenguin ¡loe. Sempre s'ha de garantir la distancia mínima

dfun metre i mig. A les reumons deformado en e¡s centres s'han de seguir aquests

mateixos criteris. Durant el primer trimestre, totes lesformadons que suposin la

participado de docents de díferents centres esfaran telematicament.

o) Es modifica Fapartat S.a) de ¡'annex 3, que passa a teñir la redacció següent:

Una vegada foro del centre la persona sospitosa de COVID-19:

a) Si ¡a persona amb símptomes ocupava un espai específic (aula, aula

específica, sala de psicomotrídtat, gimnas,..), s'ha de tancar la porta, obrir ¡es

finestres per ventHar, netejar i desinfectar.

p) Se substitueix Fannex 4 peí document que figura com a annex 1 d'aquesta
Resoiució.

q) Se substitueix ¡'annex 5 peí document que figura com a annex 2 d'aquesta
Resolució.

r) Es modifica Fapartat B.2.2.7 de 1'annex 7, que passa a teñir la redacdó

següent:

L'ús de mascareta es obligatori en tot moment per afs adults ¡ e¡s alumnes a partir

del primer curs dfeducadó primaria, mafgrat que estiguin en grups estables de
convivencia i es mantengui la distancia ¡nterpersonaf dfun metre i mig, excepte en

situadons de consum dfa!t'ments i begudes i durant la práctica dfactivitat física,

activitats aquátlques o i'ús dfmstruments musicals de vent, aixÍcom en els supósits

que prevea 1'articfe 6.2 del Reía! decret llei 21/2020, de 9 dejuny, de mesures
urgents de prevendó, contendó i coordinado perferfront a ¡a crísi sanitaria
ocasionada per la COVID-19.
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O s) Se suprimeix el subapartat C./) de 1'annex 7.

o
I t) En la ¡letra a. de ¡'annex 8 es modifica e! segon punt, referit a la distancia de
B seguretat si s'empra una sola sala gran, que passa a teñir ¡a redacció següent:

/
• Per a garantir la distancia de seguretat, si s/empra una sola sala gran per

menjar, es poden prendre diferents mesures:

Que els centres educatius esgfaonin els horarís del dinar.

Sfha de mantenfr el mateix torn i la mateixa área d'ocupac¡ó ai menjador

per a 1'alumnat del grup de convivencia estabie.

Els grups estables es mantindran agrupats entre si, mantenint la

distancia d'un metre i mig entre eils i amb una distancia de mes de dos

metros entre fes diferents agrupadons de grups estables, sí es possible

amb elements físks que ¡a garanteixmr com mampares.

Per ais alumnes que no pertanyen a un grup estable, es disposaran al

menjador de manera que mantenguin la distancia ¡nterpersonaf de

seguretat, evitant Ía seva disposidó enfront deis altres, de manera que tot

1'alumnat es disposi en la mateixa direcció o s/assegu¡ en un patró

esgfaonat, de manera que no h¡ hagi contacte cara a cara, o altres

disposidons d'ocupació de la sala que afavoreixin el distandament

També pot ser útil marcar darament e¡s espais on cada dasse o grup de

convivencia s'asseuran al menjador compartit.

Abans de ¡'entrada al menjador s'ha de procedir al rentat de mans amb

aígua Í sabó. S'ha de posar a disposició deis atumnes dispensadors de

gels hfdroaicohólics o desinfectants amb activitat vindda autoritzats i

registráis peí Ministeri de Sanitat, a ¡'entrada ¡ a la sortida deis espais

d/ús de menjar.

Segon. Publicar aquesta Resoiució en e¡ Butltetí Oficial de ¡es Ules Batears perqué
comenci a produir efectes a partir de ¡a data de publicado.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resoiució, que exhaureix ¡a via administrativa, es pot interposar

un recurs potestatiu de reposició davant e¡ conseller d'Educac¡ó, Universitat i
Recerca o la consellera de Saiut i Consum en el termini d'un mes comptador des

de ¡'endemá de la pubHcació en el BOIB, d'acord amb elsarticies 123 i 124 de !a

Liei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, i Fartide 57 de la Liei 3 ,2003, de 26 de mar^, de régsm
jurídic de 1'Administració de ia Comunitat Autónoma de Íes I!ies Balears.

També s'h¡ pot interposar directament un recurs contenaos administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa de! Tribunal Superior de Justicia de les Ules

C,delTer,16
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Baiears en ei termini de dos mesos comptadors des de ¡'endemá de la publicació
en el BOIB, cTacord amb els articies 10 i 46 de ¡a Llei 29/1998, de 13 dejuHoi,

reguladora de ¡ajurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 3 de setembre de 2020

El conseile^dfyucaj^ió, Universitat i La conse¡lera..de'$alut i Consum
Recerca

Maníí wf^N;?î
'.;/^.

r"V

^ I i'i 5

Patricia Gómez/M-)Ícard

CdeiTer,16

Polfgon de Son Fuster

07009 Palma
Tel.971 177800

educacioluniversitat.calb.es 12



G
o
I
B
/

ANNEX 1

Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb
COVID-19 entre 1'alumnatde! centre (Substitue¡xl'annex4dela Resolució conjunta
del conseller dTducació, Universitat i Recerca i de ¡a consellera de Salut i Consum de 6 dejuliol

de 2020)

Aquest pmtocoi es revisará segons 1'evolució de ia pandemia.

L'objectiu cTaquest protocol es establir les ¡ndicacions i mesures que permetin:

La vigilancia de 1'alumnat per identificar, a partir deis primers símptomes i de
manera rápida, e!s casos sospitosos de teñir ¡a Ínfecció per SARS-CoV-2 activa

per tal d'a'íllar-¡os, Ja que poden transmetre la malaltia.

Realitzar tes primores actuacions a! centre educatiu ¡ mantenir informat

l;equip directiu.
Informar les autoritats sanitáries deis contactes estrets del centre educatiu, si

es confirma el cas.

Actuar segons dictin ¡es autoritats sanitáries en cas de bmt a! centre educatiu.

Per poder dur a terme aquests objectius es necessari seguir e¡ següent protocol:

1. Establiment de la coordinado entre el centre de Salut i el centre

educatiu

Actuadons

S'establirá un canal de comunicado fluid entre el

centre educatiu (CE) i el centre de salut de referencia
(CS-CE), a través de ¡a comissió de salut de! centre '
educatiu, que disposará de les hores de coordinado
necessáries per dur a terme aquesta tasca, amb

1'objectiu de facilitar !a resolució de dubtes en reiació
amb ¡es mesures de promoció de la salut, prevenció ¡
protecdó, així com per coordinar !es actuacions davant

aiumnes amb probiemes de salut i alumnes que ÍnEcÍTn
símptomes compatibles amb COVID-19 al centre

educatiu.

E¡ coordinador de la comissió de saiut dei centre

educatiu i un responsable del centre de salut serán les
persones que coordinaran ¡es actuacions

conjuntament amb e¡ Departament de PÍanEficació i
Centres de ia Conselleria d'Educadó, Universitat i

Recerca i Íes autoritats sanitáries quan sigui necessari.

La CGeduCOVID* coordinará conjuntament amb el

Servei dtEpidem¡o¡og¡a ¡es actuacions quan hi hagi un

cas positiu a! CE.

Responsables

Equip directiu del CE.
CS-CE.

Cde)Ter,16
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S;han habiiitat uns teléfons i correus electrónics per
resoldre dubtes i ajudar els centres educatius i eSs

centres de salut en la gestió d'aquesta qüestió.
5'informará deis teléfons s correus electrónics abans de

['inici de ¡es ciasses.

* La CC-eduCOVID es el departament de !a Central de
Coordinado COVID-19 que té ia Conselieria de Saiut i

Consum per tal de coordinar ¡es actuadons davant

sospites de casos, casos confirmáis i estudi de

contactes ais centres educatius. Així mateix, resoidrá

eis dubtes que sorgeixin ais centres educatius amb
relació al contingut dfaquest annex. Aquesta centrai

está en permanent comunicado i coordinado amb ia

Direcció General de Saiut Pública, que pren ¡es
decisions referents a les actuacions en cas de brot a un

centre.

Hi haurá un departament a MaSiorca, un per a Eivissa-

Formentera i un a Menorca, que disposaran cTuns

teiéfons i correus electrónics específics.

2. Informado a la comunitat educativa

Actuadons

Tot el personal de! centre educatiu ha de conéixer e¡

present protocol.

L'equip directiu i el coordinador de ¡a comissió de salut
han cfadoptar !es mesures conduents a assegurar que

aixi sigui.

Les famílies ¡ 1'alumnat (segons el niveSI de maduresa)
han d/estar informáis cTaquest protocoi a través deis

mecanismes oficiáis que tengui establerts el centre
educatiu.

Responsables

Equip directiu del CE.
Coordinador de ¡a
comissió de saiut.

ComunEtat educativa.

Equip directiu del CE.
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Actuadons

Liiurar a totes Íes famílies i alumnat major d'edat dei

centre la següent documentado, e¡ primer dia de
classe:

Consentiment ¡nformat per fer PCR (o una aitra

prova diagnóstica cTinfecdó per SARS-CoV-2)

(apéndixB).
Deciaració responsable per ¡a quai es
comprometen a seguir ¡es normes establertes en

els protocois davant ¡a COVID-1 9, mantenir e¡
centre informat de qualsevo! novetat al respecte

(apéndix4).
Signar i iliurar al centre la documentado esmentada
en 1'apartat anterior durant ¡a primera setmana de

Finici del curs escolar.

Recoilir ¡a documentació esmentada en ¡'apartat
anterior signada durant la primera setmana de Unid

del curs escolar.

Aquesta documentado es custodiará al centre, en

Fexpedientde ¡'alumne.

Responsables

Equip directiu del CE.

Pare, mare o tutor

lega!.

Alumne majorcTedat.

Equip directiu.

4. Símptomes compatibles amb la COVID-19

Es considerará que un aiumne pot ser cas sospitós cfinfecció per SARS-CoV-2,

segons la definido del MJnisteri de Sanitat, quan apareix sEmptomatologEa
dlnfecció respiratoria aguda cTaparició sobtada que cursa amb eis següents

símptomes:

Els mes comuns ¡ndouen: febre, tos E sensació de falta d'aire.

En aiguns casos també hi pot haver disminució dei gust i de 1'olfacte,
calfreds, mai de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat generai, diarrea

vómits,

En els infants es menys freqüent que en els adults ia presentado respiratoria
típica i es mes freqüent ia presentado atípica amb símptomes gastrointestinais,
que ¡nclouen malestar abdominal, náusees, vómits, dolor abdominal i diarrea.

Aquests símptomes son els que actuaiment té definits e¡ IVlinisteri de SanEtat
Están sotmesos a canvis.

C.delTer,16
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5. Vigilancia de 1'alumnat relacionada amb la COVID-19

Actuadons

Tots els alumnos abans d'anar al centre s'han de

preñare la temperatura a casa. SÍ ¡'aiumne té mes de

37,5°C no podrá acudir ai centre.

S¡ 1'aparició de símptomes compatibles amb ia COVID"
19, que apareixen en ¡'apartat 4 cTaquest protocol, es

produeix a casa, ¡ralumne ha de quedar ai seu domicili i
s'ha de contactar amb el seu equip sanitari o amb el

dispositiu específic que s'hag¡ indicat per parí de ¡es
autorítatssanstárles.

La familia haurá d'avisar e¡ centre educatiu si ['alumne
es un cas sospitós o confinnat.

No poden acudir al centre eis aiumnes que romanguin
en aíllament domidlJari com a conseqüéncia d'un
diagnóstic per COVID-19, o els que es trobin en un

període de quarantena domiciliaria per haver tingut
contacte estret* amb alguna persona amb símptomes

o diagnóstic de COVID-19 o els que hagin iniciat

símptomes compatibles amb la COVID-1 9 fíns que se'n

descarti el diagnóstic.
En cas que ¡'alumne presenti una malaltia crónica

cfelevada compiexitat que pugui augmentar e¡ risc de
gravetat en cas de contraure ¡a infecció per SARS-CoV-

2, es valorará de manera conjunta amb ¡a familia o
tutor legal i 1'equip sanitari de referencia de 1'alumne,
les implicacions a ¡'hora de reprendre 1'activitat
educativa presendalment al centre educatiu.

Responsables

Pare, mare o tutor

legai.

Pare, mare o tutor

iegal.

Pare, mare o tutor

legal.

Pare, mare o tutor

legal.

Alumne.

Equip sanitari.

*Es defineix com a contacte estret:

1. SE el cas confirmat pertany a un grup de convivencia estable (GCE), es
consideraran contactes estrets totes ¡es persones que pertanyen ai gmp.

2. Si el cas confirmat pertany a una classe no organitzada com a GCE, es

considerará contacte estret quaisevo! alumne que hagi compartit espai amb
ei cas confinnat a una distancia menor de dos metres al voitant del cas sense

haver utiiitzat ia mascareta, excepte eis alumnes entre sis ¡ onze anys, que es

classificaran com a contacte estret ¡ndependentment de l;ús de la mascareta.

3. Els convivents deis casos confirmáis.

4. Quaisevol professional del centre educatiu,docent o no docent, que hagi

compartit espai amb un cas confirmat a una distancia menor de dos metres,

sense mascareta i durant mes de quinze minuts.
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El període a considerar será des de dos dies abans de 1'inici de símptomes de! cas
fins ai moment en qué el cas es aíllat En eis casos asimptomátics confirmáis per
PCR, els contactes se cercaran en els dos dies anteriors de la data dei diagnóstic.

6. Actuació davant 1'aparició de símptomes en un alumne al centre

educatiu

Actuadons

SE es detecta dins una aula el cas d'un alumne que

presenti símptomes compatibles amb ¡a COVID-19, el
professor que estigui a 1'aula haurá d'avisar 1'equip

directiu perqué envÍT un substituí, no vulnerable, per
estar amb la resta de! grup i avisi la familia de
1'alumne.

L'alumne que, durant ¡a jomada escolar, presenti

sfmptomes cTinfecdó per COVID-19, es posará una
mascareta quirúrgica després d'haver"se rentat !es

mans i será traslladat a ¡'espai que el centre hagi
habilitatcom a sala d'a'¡'ilament (vegeu 1'apéndix 1).

L'aduit que hagi detectat el cas -iievat que sigui

personal sensible a ¡a COVID-19- será qui el traslladi a
aquest espai. L'aduit també es posará mascareta

quirúrgica, després cThaver-se rentat les mans.

Es procurará Fus de mascareta en majors de tres anys.

No s'obligará a dur ¡a mascareta a !ralumnat amb

problemes respiratoris, ais que tinguin dificultat per
treure's ¡a mascareta per si sois i ais qui teñen

alteracions de conducta que facin ¡nviable ¡a seva
utHitzadó.

S¡ 1'alumne que presenta símptomes no es pot posar

una mascareta quirúrgica, 1'aduitque 1'acompanyifará
us dfuna mascareta de protecdó FFP2 sense válvula,

d'una pantalia facia! i una bata d'un sol us.

No es deixará 1'alumne sol en cap moment, pero es

mantindran sempre que sigui possible ¡es mesures de
distanciament físic, tot tenint en compte 1'edat de
1'aiumne. Si !a sala disposa de mampara de protecció
se'n podrá fer us sempre que 1'edat i situado de
1'alumne així ho permetE.

En el cas que h¡ hagi mes d'un alumne amb símptomes
a la vegada, s'extremaran ¡es mesures de seguretat

dins ¡a saia cfaitlament.

Responsables

Adu!tqueés amb
1'aiumne que inicia

simptomes.

Aduit que es amb
Falumne que inicia

simptomes.

Adult que es amb
Faiumne que inicia

simptomes.

Adult que es amb
1'alumne que inicia

simptomes.
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Lradult que hagi detectat e! cas será e! que quedi amb

1'aiumne fins que un familiar o el tutor legal e! vagj a
recolhr. 5'evitará que a!tres adults del centre educatiu

entrin en contacte amb aquest 1'alumne, per evitar

possibles contagis.

IMPORTANT: En e¡ cas de percebre que 1'alumne que
comenta a teñir símptomes es troba en una situado

de gravetat o té dificultat per respirar, s'avisará e! 061 i
se seguirán Íes instrucdons que s'indiquin.

S'avisará el pare, mare o tutor legal perqué reculiin e¡

seu fiil ¡ seis indicará que han de contactar amb ei seu

equip sanitari, preferiblement telefónicament, o amb
el dispositiu específíc que s'hag¡ ¡ndicat per parí de les
autoritatssanitáríes.

El pare, mare o tutor legal es posará en contacte al

mes aviat possibie amb i'equ¡p sanitari de l'a!umne o

amb el dispositiu específic que sfhag¡ ¡ndicat per part
de Íes autoritats sanitáries per tal d'avaluar ei seu estat

de salut i realitzar les actuacions oportunes.

E! trasiiat al domicili o ai centre sanitari no es realitzará

entransportpúblic.
L/equip sanitari fará ¡a valorado clínica de ¡'aiumne Í

decidirá Factuació a dur a terme. Podrá indicar que es

fací o no la PCR segons sospita diagnóstica.

Els alumnes E personal docent i no docent que

pertanyin a !a ciasse del possible cas (alumne que
comenta a mostrar sfmptomes al CE) podran restar al
centre educatiu fins que el cas sospitós tengui el
resuStat de ¡a PCR. Mentrestant, s'ha de procurar que

no es relacionin amb aitres alumnes o altres persones

del centre educatiu.

Els alumnes, els professors i qualsevol aitre

pmfessional de i'au¡a de ¡'alumne tindran especial

esment amb les mesures de protecció amb 1'objectiu
de no augmentar el nombre de contactes,

principaiment si queden al menjador, a activitats
extraescolars o altres activitats (quan aquestes

activitats estiguin autoritzades ¡ en funcionament).
L'endemá, els companys de l/alumne que ha presentat

símptomes podran acudir a classe extremant les

mesures de seguretat. AExí i tot hauran cfevitar

Equip directiu del CE.

Adultque es amb

ralumne que inicia
símptomes.

Equip directiu de¡ CE o
persona en qui deiegui.

Pare, mare o tutor

legal.

L'equip sanitari.

Equip directiu del CE.

Pare, mareo tutor

lega!,
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qualsevoi contacte socEa! (extraescolars, visites,

compres, pares ¡nfantiis, etc.), amb excepció deis

convivents.

Els germans convivents amb 1'alumne que presenta

símptomes no poden acudir al seu centre educatiu fins

a teñir e! resultat negatiu de la prova del cas sospitós.

1/alumne a qui se 1¡ ha realitzat la PCR no podrá
acudir al centre educatiu fins a teñir el resultat de

la prova.

S¡ el resuitat de la PCR es negatiu o no ha estat
necessari realitzaNa, 1'alumne es podrá incorporar al

centre quan estigui resolt el seu problema de saiut. De
manera general, els aiumnes es podran reincorporar

quan faci 24 hores que es tmben sense febre. No

calará disposar d'un certEficat medie per a ¡a
reincorporado ai centre educatiu.

S¡ el resultat de !a PCR es positiu se seguirán les
¡ndicadons assenyalades en e¡ següent punt.

Pare, mareo tutor

legal.

Pare, mare o tutor

legai.

7. Actuado si el cas es confirma

Actuacions

L/equip sanitan de 1'aiumne que presentava símptomes
o eis professionals sanitaris de! dispositiu especffic que
s'hagi ¡ndicat per parí de ¡es autoritats sanitáries
informará del resuitat de la prova diagnóstica (PCR) a

la famíiia o tutor !egaL

Lrequ¡p sanitari que confirma e¡ diagnósticfará la
notificado al Servei d'Epidemio¡ogÍa (vigilancia)
mitjan^ant el formuiari de declarado obiigatória i

urgent.

L'equip sanitari enviará un correu electrónic a la CC
eduCOVID corresponent que Ínclourá les següents
dades: nom ¡ llinatges de !ra!umne, DNI (si en té),
teléfon de contacte i centre educatiu de l;alumne.

La CC-eduCOVÍD corresponent disposará deis resultats
de les PCR realitzades E confirmará que s'ha fet ¡a

declarado obligatoria de la malaltia.
L;equip sanitari de ¡'aiumne o els professionals
sanitaris del dispositiu específíc que s'hagi ¡ndEcat per

part de ¡es autoritats sanitáries fará e! seguiment ciínic
del cas i notificará eis contactes convivents i de 1'entom

Responsables

Equip sanitari de
1'alumne.

CC-eduCOVID

corresponent.

Equip sanitari de
1'alumne.

C.delTer,16
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social (no del centre educatiu) a 1'equip de rastreig
corresponent a través deis mecanismes establerts.

Lalumne haurá cTestar en aTllament domiciliari un

mlnim de deu d¡es des de 1'inici deis símptomes,
sempre que els tres darrers dies no hagi tengut febre

ni cap a!tre sfmptoma. Podrá acabar Faíllament quan

ho indiqui el seu equip sanitari.

En cas que un alumne hag¡ estat ¡ngressat i se Si doni

1'alta malgrat que el resultat de ia PCR continui sent
positiu, aquest alumne haurá de mantenir 1'a'Íllament

domicilian almenys catorze dies des de 1'alta
hospitalaria. A partir deis catorze dies, i sempre que

n'hagin transcorreguttres des de la resolució de la

febre ¡ el quadre clínic, podrá fínaiitzar l/aTllament a

partir de les indicacions de¡ seu equip sanitari, Aquests
dies no es comptabiiitzaran com absentisme escolar.

La CC-eduCOVID corresponent informará el Servei
cTEpidemiologia, 1'equip directiu del centre educatiu, la
Conselleria cTEducació, Universitat i Recerca ¡ el centre

de salut de referencia del centre educatiu de
1'existéncia d'un cas positiu al centre.

L'equip direcíiu del centre educatiu i la CC-eduCOVID
corresponent coordinaran les actuacions que s'han de

dura terme.

L'equ¡p directiu del centre educatiu remetrá per correu

electrónic a !a CC-eduCOVID corresponent Í alServei
d'EpidemÍo¡og¡a un llistat amb el nom del centre i ¡es
dades de! cas confírmat ¡ deis contactes estrets del cas.

Aaquestefecte,tal com s'espedfica en l'apartatUI.16

de 1'annex 1 cTaquest protoco!, els centres educatius

han de disposar de registres d'assisténcia diaria de
totes ¡es activitats dei centre.

Aquest ¡listat es facilitará mitjan^ant 1'arxiu en format

Excel que es podrá fer directament al GE5TIB o cTacord
amb el mode! que es podrá trobar a la página web de
la DJrecció General de Planificado, Ordenado i Centres.

En el cos del correu s'h¡ ha d'inc¡oure el nom del centre

educatiu i de ia iocaiitat on es troba, així com e¡ nom
de ¡a persona de contacte i un teléfon de contacte.

Les dades del cas confirmat que s'han de recollir son:

CC-eduCOVID

corresponent

Equip directiu del CE.
CS-CE.

Equip directiu del CE.

C.delTer,16
PolfgondeSon Fuster

07009 Palma
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Nom i ¡linatges de i'alumne.
Data de naixement.

Té germans al centre educatíu? Sí/No.

Presenta malalties cróniques? Sí/No.
Curs i grup.

Pertany a un grup de convivencia estable? Sf/No.
Utilitza transport escoiar? Sí/No.
Utilitza servei de menjador? Sí/No.

Les dades de cada aiumne que ha estat contacte estret

(segons ¡a definido de 1'apartat 5 d'aquest document)
que s'han de recoiiir son:

Nom complot

Nom complet del pare, de ¡a mare i/o dei tutor
lega!.

Número de teléfon de contacte de cadascun.

Data de naixement de 1'alumne.

DNI de iralumne, s¡ en disposa.

Consentiment perfer PCR, signat: Sí/No.

Es moit ¡mportant incloure en un únic Slistat els

contactes estrets de ¡'alumne amb PCR positiva: de¡

grup de convivencia estabie, del grup/agrupaments de
¡'aiumne, i deis servéis de menjador, cafetería,

transport escolar, escoia matinera, activitats

extraescolars o aitres, quan estiguin en funcionament.

Ais centres púbiics, 1'equip directiu del centre trametrá
ai Servei de Prevenció de RÍscs Laboráis amb copia a la
CC-eduCOVID corresponent e! llistat de professors que
han estat en contacte estret en ¡es 48 hores prévies

1'aparició deis símptomes amb e¡ cas confirmat.

L/equip directiu del centre educatEu informará totes les
famíiies deis possibles contactes estrets de 1'alumne,

telefónicament i per escrit (a través de! GESTIB o de

qualsevol aitre procediment que determinin en e¡ p!a

de contingencia), que e¡ seu fil! es un possibie contacte
estret d'una persona PCR positiva de ¡'entom del
centre educatiu. En cap cas slnformará dei nom de

1'alumne que es positiu.

La CC-eduCOVID corresponent confirmará quins son
e¡s contactes estrets i en coordinado amb !'equip

directiu dei CE programaran la data i hora per a ¡a
presa de mostra deis contactes identifícats a 1'ámbit
educatiu. Aquesta es reaiitzará a ¡es instai-lacions que

determinin les autoritats sanitáries.

Equip directiu dei CE.

Equip directiu dei CE.

Equip directiu de! CE.
CC-eduCOVID

corresponent.

C,de¡Ter,16
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En el moment de fer ia PCR, eis sanitaris informaran

deis procediments a dur a terme en espera del
resultat.

L'equip directiu informará les famíties de 1'alumnat que
es contacte estret del día i hora en qué stian de fer ¡a

prova diagnóstica PCR.

Un resultat negatEu d'aquest test a!s contactes no

eximeix de ¡a necessitat de mantenir la quarantena

durantcatorze dies.

5'mfonnará que han de fer quarantena domiciiiána
durant catorze dies des dei darrer contacte amb e! cas

positiu (vegeu el model dlnformació en ¡/apéndix 2).

Les persones que Ja han tingut ¡nfecció per SARS-CoV-2
confirmada per PCR en els sis mesos anteriors, estarán

exempts de fer quarantena.

La CC-eduCOVID corresponent o el cfisposltiu especffic

que s'hag¡ ¡ndicat per part de ¡es autoritats sanitáries
informará deis resultáis de la prova diagnóstica a ¡es

famílies:

En cas que sigui negativa, rebran un SMS al teléfon
de contacte.

En cas de resuitat positiu, es rebrá una trucada

telefónica des de Saiut i indicaran les actuacions a

seguir.

Els contactes estrets que siguin persones treballadores
de! centre educatiu contactaran amb el servei de

prevenció de riscs laboráis respectiu ¡ seguirán el
protocol establert (vegeu ifannex 5).

Lequip directiu del centre educatiu contactará amb la
familia per fer el seguiment de les activitats educatives
¡ les adaptacions cumculars que es considerin

pertinents deis alumnes que han dfestar en aillament/

quarantena, si el seu estat de saiut ho permet.

Equip dErectiu del CE.

CC-eduCOVID

corresponent.

Equip directiu del CE.
Responsable SPRL del
CE.

Equip directEu dei CE.

EquEp docent CE, tutor,

C.delTer,16
Polfgon de Son Fuster

07009 Palma

Te¡,971 177800
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8. Actuado en cas de brot

Dins Fámbit educatiu es considera un brot quan h¡ ha tres o mes casos
positius al centre educatiu.

Actuadons

Les autoritats sanitarios faran una avaiuació del risc i
s'informará ai centre educatiu de les mesures a

prendre.

La CC-eduCOVÍD corresponent mantindrá un contacte
fluid i continuat amb Saiut Pública amb !a finaiitat
d'avaluar el nivell de risc.

Segons la situado i e¡ resultat d'aquesta avaluació, es
decidirá quines mesures sradoptaran, que podran ser:

BROT DINS UNA AULA (tres o mes casos a un GCE o a
una classe no organitzada com a GCE, amb vincie

epsdemioiógic* entre ells):

Aíllament domicilian deis casos.
Identificado i quarantena deis contactes dei GCE o
deis contactes estrets de la classe no organitzada

com a GCE.

S¡ els casos pertanyen a un GCE, suspensió de

1'activitat docent del grup catorze dies des de 1'Jnici
de ¡a quarantena deis contactes.

S¡ els casos pertanyen a una classe no organitzada

com a GCE, manteniment de PactivEtat docent per
ais alumnes no ciassifícats com a contactes estrets,

Continuado de 1'activitat docent amb normalitat

extremant les mesures de prevenció i higiene en
totes ¡es etapes educatives, amb excepció del GCE
afectat.

BROT A DIVERSES AULES SENSE VINCLE
EPIDEMIOL06IC (tres o mes casos a un GCE o a una
classe no organitzada com a GCE sense vincles

epidemiológics):

ATIIament domicilian deis casos.
Identificado i quarantena deis contactes del GCE o
deis contactes estrets de ¡a classe no organitzada

com a GCE.

Si e!s casos pertanyen a un GCE, suspensió de
1'activitat docent de cada GCE fins transcorreguts

Responsables

Direcció General de
Saiut Pública, Servei

cfEpidemiologia, en
coi-laboració amb el
centre coordinador

edu-COVID

corresponent.

C.delTer,16
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catorze dies des de 1'inici de ¡a quarantena deis

contactes.

S¡ els casos pertanyen a una classe no organitzada

com a GCE, manteniment de 1'activitat docent per

ais alumnes no classificats com a contactes estrets

en cada una de les ctasses no organitzades com a

GCE.

Continuado de 1'activitat docent amb normalEtat

extremant ¡es mesures de prevenció i higiene en
totes ¡es etapes educativos, amb excepció deis

gmps afectáis.

BROT A DIVERSES AULES AMB VINCLE
EPIDEMIOLOGIC (tres o mes casos a diferents GCE o a

classes no organitzades com GCE amb un cert grau de

transmissió entre els diferents grups
independentment de la forma cTÍntroducdó del virus
en el centre escolar):

ATIiament domicilian deis casos.
Identificació i quarantena deis contactes de! GCE o
deis contactes estrets de la classe no organitzada

com a GCE.

Estudi de ¡a reiació existent entre els casos ¡ si es
demostra i'ex¡sténcia d'un vincie epidemioiógic ¡

no s'han pogut implementar ¡es mesures de

prevendó i higiene es valorará 1'adopció de

mesures addicionals com ¡'extensió de la

quarantena i suspensió de ¡'activitat docent
cTaltres gmps fins transcorreguts catorze dies des
de i'¡md de ¡a quarantena, o el temps que slndiqui
en funció de 1'evolució deis brots. L'actuació pot

comportar el tancament de línies completes/ cicles

o etapes educatives.

Continuado de 1'activitat docent amb normaiitat
extremant les mesures de prevenció i higiene en

totes ¡es etapes educatives, amb excepció deis

gmps afectáis.

BROTS EN EL CONTEXT D^UNA TRANSMISSIÓ NO
CONTROLADA (si es considera que es dona una
transmissió no controlada al centre educatiu amb un

nombre major de ¡'esperat per ai segment d'edat en un

temtori específEc, ¡a DÍrecció General de Saiut Pública i

Participado realitzará una avaiuació de risc per
considerar la necessitat d'escaiar les mesures i

valorará, en darrera instancia, ei tancament temporal

C.defTer,16
Polfgon de Son Fuster

07009 Paima

Tel.971 177800

educacioiunfversltat.cajb.es 12
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del centre educatiu):

S'han d'a'1'ilar domiciliáriament e¡s casos.

En una situado de transmissió no controlada,

després cTuna avaluado de la situació
epidemiológica, cai escalar les mesures de control
que poden arribar a determinar e¡ tancament
temporal del centre educatiu.

Inicialment el centre educatiu romanará tancat
durant catorze dies, encara que la durada cCaquest

període podrá variar en funció de ¡a situado

epidemiológica, de ¡'aparició de nous casos que
desenvolupin símptomes J dei niveil de transmissió
que es detecti en el centre educatiu.

La reobertura del centre educatiu es reaiitzará

quan la situado estigui controlada i no hi hagi risc
per a ia comunitat educativa.

*Vincle epidemioiógic: es diu que h¡ ha vincle

epidemiológic quan h¡ ha reiació entre e¡s casos.

Per a mes informado:

En e¡s següents enila^os es pot trabar informado sobre diferents aspectes
relacionáis amb !a infecció per SARS-CoV-2 a ¡a infancia:

Canal de Youtube de !a Conselieria de SaÍut Í Consum:

https://www.youtube. com/channel/UCMjl V07H¡vRIim6eR2VpkhQ^

Coronavirus GOIB. Infancia i COVID-19:
http://www. caib. es/sites/coronavirus/es/Ínfanda í covid- 19/.

Coronavirus GOIB. Informado per a ia Ciutadania:
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion general sobre ei covid-

19,.

Sen/ei d'Atendó a la DiversEtat de ¡a Conseilena d'Educac¡ó, Universitat i
Recerca: http://www.ca¡b.es/sites/d{versttat/ca/inid~56096/?campa==yes

Ministeri cTEducació ¡ Formació Professional:
http://www,€ducac¡onyfp.gob.es/destacados/COVID-19.html#anda01~1.

https://www,educadonyfp.gob.es/dam/Jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-
ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-san¡tanas-para-r€apertura-centros~fase-2-

fmaf.pdf.
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G Apéndix 1
O Sala d7aíllament

I
B Tots els centres educatius han cThabilitar un espaE del centre (sala, despatx..,) com
/ a sala d'ail!ament per usar en cas de sospita cTun cas de COVID-19. S'ha

cHdentificar com a tal mitjan^ant la retolació corresponent.

Aquest espai ha de ser una sala, despatx o habitado que es pugui ventilar i estigui
condicionada per poder respectar les distancies de seguretat. S'ha de procurar

que en aquest espai hi hagi el mfnim materia! possible Í que s'hagin retirat tots els
objectes que puguin difícuitar després una bona neteja i desinfecció.

El material de protecció ha d'estardins una capsa estanca: mascaretes

quimrgiques per a 1'alumne i ¡'adult ¡, per si 1'alumne no es pot posar una

mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vá¡vu!a, pantaites

facíais i bates d'un so¡ us.

També h¡ haurá una paperera amb bossa, tapa i peda!, on tirar mascaretes,

mocadors d'un so! us, etc.

En e¡ cas que ¡'alumne sigui suficientment autónom, es pot teñir una mampara

protectora per separar-lo de la persona que 1'acompanya per tal cTaugmentar la

seguretat

S¡ s'ha de dur mes d'un aiumne a ¡a vegada a la sala draillament, es important

extremar ¡es mesures de seguretat, ei distanciamentfísic, s¡ es possibie, ¡ sobretot

¡'us de ¡a mascareta quirúrgica i el rentat de mans. Només un aduit quedará amb
els aiumnes si 1'estat de salut i Fedat d'aquests ho permeten. Aquesta persona ha

de dur mascareta FFP2, pantalla facial E bata d'un sol us.

S'han de teñir preparats elements perqué 1'alumne pugui Jugar i distreurefs, si e!
seu estat de saiut ho permet, que després s'hauran de netejar segons 1'estabiert

en Fannex 3, Pautes de neteja ¡ desinfecció de superficies i espais deis centres
educatius davant ia COVID-19.

C,delTer,16
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I Apéndix 2
B Model d'escrit per a les famílies deis alumnes que son contacte estret cTun
/ cas positiu dlnfecció per SARS-CoV-2 al centre educatiu

G CONSELLERIA______ Q CONSELLERIA
O EDUCACIÓ, UNIVERSITAT O SALUTTcONSUM
I (RECERCA I
B B
/ /

Benvolguda familia,

SeguEnt el protocol establert entre ¡a Conselleria cTEducació, UnEversÍtat i Recerca i la

Conselleria de Saiut i Consum, us comunicam que hi ha hagut al centre un cas de

COVID-19.

E! vostre fill o filla ha estat un contacte estret del cas, per ¡a qual cosa,tal com us

várem explicar a prindpi de curs, se 1¡ ha de realitzar una prova diagnóstica per

descartar que h¡ ha infecdó. La prova diagnóstica es fa mEtjan^ant una presa de

mostra nasofaríngia, dura uns segons i no fa mal, encara que pot resultar una mica

molesta.

Un equip sanitari es desplazará a ............................. per fer ¡a prova a totes¡es

persones (alumnat i personal docent i no docent) que Íes autoritats sanitáries hagin

determinat que son contacte estreís.

Us recordam que a prindpis de curs váreu signar un consentiment informat per

poder realitzar la prova.

Aquesta prova es fará el día.................................................. a

!es..................... hores a

Es ¡mportant ser puntual, acudir amb ¡a mascareta i respectar la distancia

de seguretat L'a¡umne ha de venir acompanyat rfun adult.

El resuitat de ¡a prova s'obté aproximadament en 24 hores. Des de Salut us

informaran del resulta! En cas de que e¡ resultat sigui negatiu rebreu una notificado

perSMS al teléfon de contacte i l/a!umne haurá de completar Udiesde quarantena

domiciliaria, durant eis quais, s¡ presenta sfmptomes, haurá de contactar amb el seu

equip sanitari o amb e! dispositiu específic que s'hagi indicat per part de les autoritats
sanitáríes.

C.de!Ter,16
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1 En cas que sigui positiu se ¡'informará tdefónicament i se li indicaran ¡es mesures a

(3 seguir. En aquestcas, sindicará a 1'alumne aTliament domicilian durantalmenys 10

O dies o fins que e! seu equip sanitari ho determini.

I
B Els dies d'aíliament o quarantena domiciiiária no es comptabilitzaran com a

/ absentismo escolar ¡ si el vostre fill o fiila es troba be, podrá seguir a distancia les
actEvitats educatives.

E¡ dia que ha de retornar al centre es el

El tutor o tutora contactará amb vosaitres per fer el seguiment de 1'activjtat educativa.

Moltes grades per la vostra coMaboradó.
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p Apéndix3
G Consentiment informat per a la realització del test PCR durant el curs escolar

o
I Informació per a la familia
B
/ La identificado i el seguiment de contactes es una mesura de salut púbiica efica^

per al control de la COVID-19 amb ¡a finalitat cTevitar un ¡ncrement en el nombre

de casos,

Quan es confirma un cas positiu, es recomana la realització de !a PCR ais

contactes estrets, ja que es tracta cTuna prova amb aita especificitat ¡ sensibititat
que detecta e! virus en les primeres fases de la infecdó.

El test diagnóstic PCR es realitza a partir d'una mostra respiratoria i permet
detectar un fragment de! material genétic del virus. Per a ¡a presa de !a mostra
5'Jntrodueix suaument en les fosses nasais, primer en una i després en 1'altra, un

bastonet fi ¡ flexibie. Es una técnica innocua i no presenta cap efecte acfvers,
encara que de vegades pot resultar molesta.

Es important reaiitzar ia prova per controiar la pandemia, encara que teniu 1'opció
de no donar e¡ consentiment perqué es faci ai vostre fill o filla.

Si no es realitza la prova PCR caldrá mantenir quarantena domiciliaría durant
catorze dies.

Consentiment

Ambat el cas, MANIFEST que estic cTacord amb ia técnica proposada i accept que
s'api¡qu¡ al meu fill o filla. He llegit ¡ entes tota ¡a informació recoliida en aquest
document.

He pogut fer preguntes i adarir fots eis dubtes al teléfon EduCOVÍD 900700222.
Per aixó preñe de manera consdent i lliure ¡a decisió d;autoritzar 1'aplicació de !a

técnica a¡ meu fil! o filla. També sé que puc demanar mes informado i que puc
retirar el meu consentiment en qualsevol moment.

d...,.................. de 2020

Nom i llinatges de i'a!umne/a Nom ¡ llinatges del pare / mare / tutor

¡egal

[rúbrica]

CdelTer,1G
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O S'ha Siiurat a ¡a familia una copia d'aquest document? D Sí DNo

o
I
B
/

Revocació del consentiment

De manera lliure i conscient he decidit RETIRAR EL MEU CONSENTIMENT per

realitzar aquesta técnica ai meu f¡!l o fíila per aquests motius:

1.

2.

3.

4.

...........,..d...................... de 2020

Nom ¡ llinatges de ¡'a¡umne/a Nom i ISinatges de! pare / mare / tutor

Íegai

[rúbrica]

S'ha iliurat a la famíiia una copia cTaquest document? D Sí DNo

C,delTer,16

Polfgon de Son Fuster
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Apéndix 4

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL
COMPROMÍS DE SEGUIR LES NORMES
ESTABLERTES EN ELS PROTOCOLSIA
MANTENIR EL CENTRE INFORMAT

DESTINACIÓ I Director/a del centre

DECLARANT

Pare / Mare / Tutor legal

DNVNIE

Llinatge 1

Nom

Liinatge 2

Alumne/a

DNI/NIE

Uinatge 1

Nom

Llinatge 2

DECLAR:

1. Que em compromet que el meu fill o filla no acudeixi a! centre si presenta
a!gun sfmptoma compatible amb la COVID-19.

2. Que he estat informat/da i em compromet a seguir les normes estabiertes
en el pía de contingencia del centre i dur a terme Íes actuadons

necessáries si apareix e¡ cas d'un alumne amb simptomatologia compatibie
amb ia COVID-19 en el centre educatiu.

3. Que informaré ifequip directiu del centre o el tutor sobre qualsevo! variació
de 1'estat de salut del meu fili o filla compatible amb la simptomatologia de
la COVID-19, així com de ¡'aparició de quaisevol cas de COVID-19 en lfentorn

familiar.

C,delTer,16
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Deconformitatambel Reg!ament(UE) 2016/679 del Pariament Europeu i del Consel!,

de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de ¡es persones físiques peí que fa al

tractament de dades personáis J a la liiure circulació d'aquestes dades i peíqual es
deroga la Directiva 95/46/CE (RegÍament general de protecció de dades), ¡amb la

legislado vigent en materia de protecdó de dades, slnforma del tractament de dades
personáis que conté aquesta soMEdtud.

Tractament de dades. Les dades personáis que conté aquesta soMidtud serán

tractades pe¡ centre educatiu a¡ qual es presenta aquesta declarado.

Finalitat del tractament. La fína¡itat del tractament cfaquestes dades es gestionar ¡a

situado de pandemia provocada per la COVÍD-19.

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada peí tractament de dades

personáis pot exercEr els seus drets dlnformació, d'accés, de rectificació, de supressió,

de ¡imitado, de portabiiitat, d'oposidó i de no inclusió en tractaments auíomatEtzats (i,

fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en eis termes que estableEx el Reglament

general de protecció de dades) davant el responsable del íractament, miíjan^ant el
procediment «SoHidtud d'exercici de drets en materia de protecció de dades

personáis», previst a la Seu Electrónica de la CAIB {seuetectroníca.caib.es}.

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en e¡ cas que no hi hagi resposta en
e¡ termini d'un mes, la persona afectada pe¡ tractament de les dades personáis pot

presentar ia «Reclamado de tutela de drets» davant 1'Agéncia Espanyola de Protecció
de Dades.

Delegado de Protecció de Dades. La Deiegació de Protecdó de Dades de
FAdministració de la Comunitat Autónoma de les Ules Balears té !a seu a la Conseileria

de Presidencia (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; 5/e:protecciodades@dpd.ca¡b.es}.

d.................................. de 2020

E¡ pare / mare / tutor legal

[rúbrica]
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G ANNEX2
o
I Protocol cTactuadó davant la detecció de símptomes compatibles amb
B COVID-19entreels professionals deis centres educatius. (Substitueixl'annex5de
/ la Resoluctó conjunta del conselter d'Educació, Universitat i Recerca i de la conseltera de Salut i

Consum de 6 dejuliol de 2020.)

Aquest document pot estar subjecte a canvis tant per parí del Ministeri de Sanitat
com per part de la Direcció General de Saiut Pública i PartEcipacÍó i la normativa

vigent. Se seguirá el pmtocol vigent en cada moment.

L/epidémia de COVÍD-19 fa necessari establir un protocol cTactuadó per al

professorat ¡ la resta de professionals amb símptomes compatibles amb aquesta
maiaitia. Els objectius d/aquest protocol son:

Establir ¡es Índicacions i mesures que permetin la vigilancia del professorat

per identificar, a partir deis primers símptomes i de forma rápida, els casos
sospitosos que puguin teñir la ¡nfecció per SARS-CoV-2 activa, per tal cTaTllar-
los, ja que poden transmetre la ma!altia.

Realitzar les primeres actuacions a¡ centre educatiu.

Informar ¡es autoritats sanitánes deis contactes estrets del centre educatiu, si

es confirma el cas.

En conseqüéncia, es fa imprescindibie identificar e!s casos sospitosos per poder
pmcedir a ifa¡¡lament del cas fins que es conegui e! resultat de ¡es proves
diagnostiques. Si el cas es confirma, s'ha d'¡nic¡ar ¡'estudi deis contactes estrets.

Existirá un canal de comunicado entre el centre educatiu i e! servei de prevenció
de riscs laboráis corresponent (per correu electrónic o ai teléfon del SPRL), amb
1'objectiu de facilitar la resolució de dubtes sobre les mesures que s'han de dur a

terme en prevenció, higiene i promoció de la saiut, així com per coordinar ¡es
actuadons davant professionais amb problemes de salut El coordinador de saSut

o de prevenció de riscs laboráis de! centre ha de servir de contacte amb el servei
de prevenció respectiu de cada centre. Les dades de contacte d'aquests servéis

son les que sindiquen a continuado:

Per ais docents deis centres púbiics:

Servei de Prevenció de Riscs Laboráis de la DG de Personal Docent

a/e: prevendo@dgpdocen.caib.es

TeL:971 176037

— Per ai personal no docent deis centres públics:

C,de¡Ter,16
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(3 Servei de Prevenció de Riscs Laboráis de 1'Administració Autonómica
O a/e: serve¡deprevendo@dgfun. caib. es

I Tel.:971 1771 72
B
/ Eis centres concertáis sfhan de posar en contacte amb el seu propi servei de

prevenció de riscs iaborals.

Els símptomes mes comuns compatibles amb ¡a COVID-19 ¡ndouen febre, tos i

sensacEó de falta d'a¡re. En alguns casos, també h¡ pot haver disminució del gust i
de 1'olfacte, calfreds, mai de col!, dolors musculars, mal de cap, debilitat general,

diarrea i vómits. Els símptomes solen aparéixer de manera sobtada.

Tot el personal deis centres, tant el personal docent com e¡ no docent, s'ha de

preñare la temperatura abans d'anar ai centre educatiu. SÍ algú presenta mes de

37,S°C, ha de quedar al seu domicili i avisar ¡'equip directiu, e¡ seu equip de saiut ¡
el servei de prevenció de riscs laboráis que correspongui.

Si Faparició de símptomes es produeix a casa, Ea persona ha de quedar ai seu
domicili.

Tampoc no podran anar a! centre Íes persones que estiguin en asEfament

domEciiiari a causa cTun diagnóstíc per COVID-19, o les que es tmbEn en un

període de quarantena domiciElária per haver tíngut contacte estret amb alguna
persona amb símptomeso diagnosi de.COVID-19.

Les persones que han estat diagnosticades de COVID-19 (casos confírmats) no
han cfacudir al centre J han de romanare en ailfament fins transcorreguts tres

dies des que hagin desaparegut els sfmptomes i un mínim de deu dies des de

Unid delssímptomes.

Les persones asimptomáíiques han de romanare en aillament fíns a deu dies des
de la data de presa de mostra per a PCR amb e¡ primer resuftat positiu.

Gestíóde contactes

Si el cas es confirma, es realitzará restudi de contactes en el centre educatiu ¡ tora

cfaquest nniíjan^ant la identificació, classificació i seguiment deis contactes
seguint eis protocols establerts per ¡a Direcció General de Salut Púbiica i

Participado.

Lestudi i seguiment deis contactes estrets té com a objectiu reaiitzar un

diagnóstic primerenc en aquells que inicETn símptomes ¡ evitar la transmissió en

període asimptomátic o amb pocs símptomes.
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Q A ¡'hora de definir qu¡ son els contactes estrets, es tindrá en compte i es valorará

O si s'han seguit de manera efectiva les mesures de prevendó i higiene adoptades
I en e! centre educatiu.

B
/ A ¡'efecte de la ¡dentifícació es classifiquen com a contactes estrets:

a) Si e¡ cas confErmat pertany a un grup de convivencia estable, es consideraran

contactes estrets totes ¡es persones pertanyents ai grup.

b) Si el cas confirmat pertany a una classe que no estigui organitzada com a
gmp de convivencia estabie, es considerará contacte estret qualsevol alumne

que hagi compartit espai amb el cas confirmat a una distancia inferior a dos
metres al voltant de! cas sense haver utiiitzat ¡a mascareta. En e! cas de

i'alumnat entre sis i onze anys no es considerara com a criteri per a ¡a

definició de contacte estret \'ús de la mascareta.

c) Els convivents deis casos confirmáis.

d) Qualsevo! professional del centre educatiu, professor o un altre trebaiiador,
que hagi compartit espai amb un cas confimnat a una distancia inferior a dos
metres dei cas sense mascareta durant mes de quinze minuts.

E¡ període a considerar será des de dos dies abans de 1'inici de símptomes de! cas

fins ai moment en qué el cas es aíllat. En els casos asimptomátics confirmats per

PCR, els contactes se cercaran des de dos dies abans de ia data de diagnóstic.

La valoració de Kexposidó del personal que treballa en el centre es realitzará en
fundó de ¡'avaiuació específica del risc de cada cas, segons el que es recuii en el
Procediment d'actuació per ais servéis de prevenció de riscs laboráis davant
1'exposEció a¡ SARS-CoV-2, de manera que la considerado de contacte estret es

valorará sobre ¡a base de ¡'adequació i seguiment de les mesures de prevendó
adoptades amb e¡ manteniment de la distancia física i us de mascaretes i les
activitats realitzades. A mes, en el cas deis professors es tindrá en compte en

¡'avaluado que desenvolupen una activitat essencial.

L'equip directiu del centre trametrá a¡ Servei de Prevenció de Riscs Laboráis el
liistat de professors que han estat en contacte estret en les 48 hores prévies a

Faparició deis símptomes amb el cas confirmat.

5'establirá quarantena per ais contactes estrets durant els catorze dies posteriors

a 1'úÍtim contacte amb un cas confirmat segons es refereix en l;Estratégia de

detecció preccx;, vigiiáncia i contml de COVID-19.
Es fará un seguiment actiu, seguint els protocols de la Direcció General de Salut

PúbÍÍca i Participado, deis contactes ¡dentificats com a estrets ¡ aquests hauran de
romanare en ei seu domidli.
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G S'incHcará la realltzació d'una PCR ais contactes estrets segons es recull en els
O protocois establerts per la Direcció Genera! de Salut Pública ¡ Participado amb

I ¡'objectiu principal de detectar preco^ment nous casos positEus en el moment de
B la identificado de¡ contacte. SE e¡ resuitat d;aquesta PCR es negatiu, es continuará

/ la quarantena fíns ai dEa catorzé. De manera addiciona!, E amb !robject¡u de poder
recfuEr !a durada d'aquesta quarantena, podria realEtzar-se una PCR

transcorreguts deu cfies des de !/ú¡tim contacte amb el cas, i es podría suspendre
la quarantena en cas cTobtenir un resuEtat negatEu.

Una vegada estudiáis els contactes i estabiertes Íes mesures de quarantena per a
aqueils considerats com a estrets, ¡es activitats docents continuaran de manera

normal, extremant ¡es mesures de precaudó i realitzant una vigilancia passiva del

centre.

Fins a 1'obtenció del resuitat diagnóstic del cas, no sindicará cap accló sobre els
contactes estrets E ¡'activitat docent continuará de manera normal. Si e¡cas es

confirma, es realitzará l/estudi de contactes en e! centre educatiu i fora cfaquesí

mitjan^ant \a identificado, ciassíficació i segLiiment deis contactes segons el
procediment estabiert per ¡a Conseiieria de Saiut i Consum.

Actuado en el cas que un membre de! persona! presenti símptomes
compatibies amb la infecdó per SARS-CoV-2 a! centre educatiu

En e! cas que algú del personal presenti símptomes compatibles amb la ¡nfecció
per SARS-COV-2 sisan de dur a terme ¡es accions següents:

Ha de deixar ¡'activitat que está realitzant
— S'ha de rentar ¡es mans amb aigua ¡ sabó durant 40-60 segons o amb soiució

hidroalcohóiica durant 20 segons, col-locar-se una mascareta quirórgica i

tornar-se a rentar ¡es mans.

S'ha dfavisar de la situació a algú de 1'equip directiu per via telefónica.
— Ha dfevitar, tant com sigui possEble, passar per zones del centre on h¡ hagi

concurrencia de professors/ personai no docent o alumnes.

— Se n'ha cTanar a! seu domicili, sempre que es pugui garantir un trasliat segur,

E no ha de fer servir transport púbiic.
Ha de contactar amb e¡ servei de prevenció de riscs iaborals corresponent E
amb el seu equip sanitari. Si es teñen dubtes sobre el trasilat segur, s'ha
d/av¡sar e! 061 Í se ntian de seguir les instmcdons.
En cas d'haver de demorar ¡a partida al seu domicili, s'ha de retirar a ¡a sala
d'a¡1¡ament habiiitada al centre d'acord amb e¡ que s'especifica en ¡'annex 4

cfaquest protocoi. Ha de dur en tot moment mascareta quirúrgica.

En cas de percebre que la persona que comenga a teñir sfmptomes está en una
situació de gravetat o té dificultat per respirar, s'ha d'avisar ei 061.
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G
O Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre educatiu, eis espais
I on hagi estat (auia, sala, despatxos) s'hauran de netejar seguint ei protocol descrit
B en ¡'annex 3, Pautes de neteja Í desinfecció de superficies J espais deis centres

/ educatius davant ¡a COVID-19. Un cop realitzada ia desmfecció, els espais es
podran tomar a emprar.

Al domiciii, s'han de seguir les recomanacions que apareixen en els enlla^os
següents:

Passes sobre com actuar en cas de teñir sfmptomes de COVID-19:

https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cu¡dar-la-salut/518-coronavirus<ovid-

2019/3736-passes-sobre-com~actuar~en~cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19.

Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de COVID"

19:
https://www.mscbs,gob.es/profesÍonaies/sa!udPub¡¡ca/ccayes/alertasActucii/nCov-

China/documentos/20.03.24__A¡slam¡entoDom¡dliano^COVID19.pdf.

Treballadors amb especial vulnerabilitat al SARS-CoV-2

Els trebaltadors amb especial vuinerabilitat al SARS-CoV-2 ¡nclosos en 1'annex V,
Guia cTactuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc a ámbits no sanitaris o
sodosanitaris, dei Procediment d'actuació per ais servéis de prevenció de riscs

laboráis davant 1'exposició al SARS-CoV-2, publicat peí Ministeri de SanEtat, han
d'extremar ¡es mesures higiéniques de rentat de mans, respectar ¡a distancia

¡nterpersona! recomanada per les autoritats sanitáries dfun metre i mig i dur
mascareta quirúrgica.

S¡ aquests treballadors detecten un cas sospitós al centre educatiu (un a!umne o
un altre adult), s'hauran de rentar les mans, mantenir sempre la distancia

interpersonal d'un metre i mig i, en e¡ cas que aquesta situació es produeixi dins

una aula, avisar ¡'equip directiu perqué una aitra persona no vulnerable traslladi
¡'alumne a ¡a sala cTaitlament, ates que en aquest supósit, en aplicado del punt 3.6
de ¡a Resoiució conjunta del conseiler d'Educació/ Universitat i Recerca i de ¡a
conseliera de Saiut E Consum de 6dejuliol de 2020 (BOIB núm. 119, de7dejuiioi),
del punt 3 de 1'escrit de !a Direcdó General de Saiut Pública i Participado de 7

cfagost de 2020 i dei document Mesures de prevendó, higiene i promoció de ¡a
salutdavante! COVID-19 pera centres educatEus en el curs 2020-2021 del
Ministeri de Sanitat i e¡ d'Educació i Formado Professional de 22 de juny de 2020,

el niveli de risc es considera NR2.

Els docents vulnerables que formin parí de grups estables de convivencia de
Falumnat han de dur mascareta quirúrgica.
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Els docents vulnerables que tenguin dins 1'auia alumnes que, per la seva condició
no puguin dur mascareta: aiumnes de 0-3 anys o alumnes d/altres grups que per

¡a seva condició no en puguEn dur, s/han de posar mascareta FFP2 sense válvula,

extremar ¡es mesures higiéniques recomanades (rentat de mans) i mantenir,

sempre que sigui possible, ¡a distancia interpersonai d'un metre i mig.

Préviament, ei treballadorvuinerable ha de comunicar ¡a seva condició a ¡'equEp
directiu, al qua! ha de fer arribar ¡Informe emés pe! servei de prevenció
corresponent/ per tai que en tengui constancia en cas que es produeixi algún

cfaquests supóslts.

Coordinado cTactivitats empresarials

D'acordambelquedisposael punt2de ¡'art. 24de la LPRL(Lie¡ 31/1995, de 8 de

novembre, de prevendó de Riscs Laboráis), el tituiar del centre ha de realitzar les

actuacions necessáries per garantir que tot el persona! desenvo¡up¡ les tasques al
centre educatiu cTacord amb les mesures preventlves estabiertes en aquest annex

aixf com garantir que disposin def materia! de protecdó indivlduaE (mascarefces,
guants...) indos en aquest protocol.

Una vegada que ¡es mesures preventEves s/hagln duit a terme, s'han de comunicar

ai Servei de Prevenció de Riscs Laboráis.

Per a mes informado es poden consultar els documents següents:

Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición establecidos en
el procedimiento de actuación para los servicios:

https://www.mscbs.gob.es/profesionafes/saludPublica/ccayes/alertasActua!/nCov-
ChÍna/documemos/NOTAJNTERPRETATIVA^ TABLA^ 1_PROCEDIMIENTO_SPRL.pdf.

— Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos

laborales frente a la exposición ai SARS-CoV-2:

https://www.mscbs.gob.es/profesfonales/saludPublÍca/ccayes/alertasActuaÍ/nCov-

Ch¡na/documentos/Proteccion_Trabajadores^SARS-CoV-2.pdf.

Información científico-técnica enfermedad por coronavjrus, COVID-19:
https://www.mscbs.gob.es/profesiona!es/saludPub¡ica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/ITCoronavirus.pdf.

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19:
https://www.mscbs.gob.es/profesionaÍes/saludPubi¡ca/ccayes/a¡ertasActual/nCov~

Chma/documentos/COVID19_Estrateg¡a^v¡gilQnc¡ct^control_ejndicadores.pdf.
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