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Annex 1 
 
Requisits per a l’assistència: 
 
Extret del Pla d’obertura de centres educatius en Fase 2 de la desescalada en la finalització del curs 
2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021: 
 
Per poder assistir al centre educatiu, alumnes i personal docent i no docent ha de complir els 
següents requisits: 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós. 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 
dies anteriors. 

- Calendari vacunal al dia. 

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-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb 
la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat 
escolar. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19: 
 

- Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 
- Malalties cardíaques greus. 
- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors). 
- Diabetis mal controlada. 
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu, no podran assistir les persones de risc 
elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir 
malalties cròniques (com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o 
renals, les immunodeficiències), i les dones embarassades. El treballador, prèviament, haurà de 
signar una declaració responsable respecte la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables. 
 
Control de símptomes: 
 
Extret del Pla d’obertura de centres educatius en Fase 2 de la desescalada en la finalització del curs 
2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021: 
Els alumnes, o en el cas dels menors d’edat, les famílies o persones tutores, han de presentar el 
primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable per tal de garantir que es 
comprèn la importància de no presentar-se amb símptomes al centre, d'informar al centre educatiu 
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de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne i de mantenir un contacte 
estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.  
 
Es recomana també la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres educatius.  
Per tal de garantir una actuació ràpida si apareix un cas sospitós, es considera imprescindible una 
bona comunicació i coordinació amb el centre d’atenció primària més proper o de referència pel 
centre educatiu. 


