GESTIÓ DE CASOS:
Quan una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID19 al centre
educatiu:
–Portar-la a l’Espai blanc (planta segona de l’escola).
–Avisar un membre de l’equip de direcció del centre o als responsables de Riscos Laborals de
l’escola (Lluís Cuatrecasas i Marta Ferré).
–Col·locar mascareta QUIRÚRGICA tant a la persona amb símptomes com a l’acompanyant
(en cas que es tracti d’un/a menor o algú que per seu estat de salut no pugui quedar-se sol).
–Se li pendrà la temperatura.
–La direcció del centre haurà de recomanar a la persona amb símptomes o a la seva família
(en el cas d’un/a menor) que contactin amb el SEU centre d’atenció primària de referència del
sistema públic de salut (CAP). La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.
–En canvi, caldrà trucar al 061 si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per
respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens,
confusió, tendència a adormir-se…)
–El CAP de referència farà una VALORACIÓ CLÍNICA i indicarà si cal fer les proves PCR.
–L’alumne/docent/PAS hauria de donar-se d’alta a l’aplicatiu “La Meva Salut”.
–La direcció del centre ha d’activar l’aplicatiu “TraçaCovid” per seguir amb la gestió del cas.
El CAP de referència de l’escola és: CAP Raval Nord, c/ Torres i Amat, 8, 93 301 27 05

Quan una persona comença a desenvolupar símptomes fora de l’escola:
–La persona amb símptomes o la seva família (en el cas d’un/a menor) ha de contactar amb el
SEU CAP de referència o fora d’horari amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP).
–Informar a la direcció de l’escola de la valoració clínica i resultats de proves que es practiquin.

Contactes de referència per a la nostra escola:
–De salut pública per a l’assessorament en totes les qüestions de salut comunitària (les
mesures que estem implementant, la comunicació amb les famílies, etc.):
Natalia Sagarra, nsagarra@aspb.cat, 699 127 967
–De l’atenció primària per a la gestió de casos concrets d’alumnat/docents/PAS:
Gloria Toscano Castellano, Lucía Rivilla Castro, gtoscanoc.bcn.ics@gencat.cat o RECOEPDDrassanes.bcn.ics@gencat.cat, 634 754 211 / 634 754 210

