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ANNEX 7 .  Protocol de vigilància i  d’actuació davant la detecció de qualsevol

símptoma compatible amb COVID-19 entre els professionals adults dels centres

educatius (treballadors docents i no docents)

L’epidèmia  per  COVID-19  fa  necessari  establir  un  protocol  de  vigilància  i  actuació  del

professorat i resta de professionals amb símptomes compatibles.

S’han de seguir les bones pràctiques als centres de treball recomanades pel Ministeri de

Sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf

Segons les directrius del Ministeri de Sanitat, l’àrea sanitària del servei de prevenció ha

d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible en relació a la infecció

del SARS - CoV-2, establir la naturalesa de l’especial sensibilitat i emetre informe damunt

les mesures de prevenció, adaptació i protecció. 

El Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per a COVID-19 les persones amb

diabetis,  malaltia  cardiovascular  inclosa  la  hipertensió,  malaltia  pulmonar  crónica,

inmunodeficiencia, cáncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys

Es fa imprescindible identificar els possibles casos el més aviat possible per poder fer el

testeig i rastreig dels contactes estrets amb l’objectiu d’identificar els focus i prendre les

mesures adequades. 

Els Serveis de prevenció, d’acord amb el procediment, elaborat pel Ministeri de sanitat, per

als  serveis  de prevenció  de riscos  laborals  enfront  de l'exposició  al  SARS-CoV-2",  amb

caràcter  previ  a  la  reincorporació  presencial  hauran  de  classificar  els  llocs  de  treball

conforme als 3 grups de risc determinats en el"Procediment d'actuació per als serveis de

prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició”.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/NOTA_INTERPRETATIVA_TABLA_1_PROCEDIMIENTO_SPRL.pdf
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Els llocs de treball dels centres educatius estan classificats segons aquest procediment com

a  exposició de baix risc (nivell 2),  per la qual cosa  s'hauran d’adoptar les mesures

preventives de mantenir 2 metres de distància o disposar de barreres físiques per evitar el

contacte i, en certes situacions l'ús de protecció respiratòria i guants de protecció

 

Coordinació d’activitats empresarials:

D’acord amb el que disposa el punt 2 de l’art. 24 de la LPRL; el titular del centre haurà de

realitzar les actuacions necessàries per a garantir a tot el personal que desenvolupi les

tasques en el centre educatiu, d’acord a les mesures preventives establertes en aquest

informe,  així  com  garantir  que  disposin  de  l’equipament  de  protecció  individual

(mascaretes, guants...) inclosos en aquest informe.

Una vegada que les mesures preventives s’hagin dut a terme, es comunicaran al Servei de

Prevenció de Riscs Laborals .

En el supòsit que un professional d'un centre educatiu presenti símptomes compatibles de

la COVID-19 fora del centre educatiu, no ha d'anar al centre, s’ha de posar en contacte

amb el seu centre de salut i amb el servei de prevenció de riscos laborals per rebre les

instruccions adients.

El Ministeri de Sanitat ha publicat que a Espanya, els símptomes més freqüents són: febre

recent o febre perllongada (68,7%), tos (68,1%), mal de gargamella (24,1%), dificultat

respiratòria/dispnea (31%), calfreds (27%), vómits (6%), diarrea (14%) i altres símptomes

respiratoris (4,5%), a més s’han descrit altres símptomes relacionats amb distints òrgans i

sistemes.



En el cas, que el treballador presenti símptomes compatibles amb infecció per

SARS-CoV-2 al centre educatiu:

• S´ha de colocar una màscara quirúrgica

• Rentar-se les mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/PosterA5_HigieneManos.jpg

• Comunicar a l´equip directiu la situació, millor si pot ser per telèfon.

• Telefonar als 2 número de telèfon del servei de salut 902 079 079 ò 971 437 079 o al 061

si és urgent i seguir les instruccions. Si el servei de salut recomana el trasllat al domicili

seguirá les instruccions indicades i en ser-hi, el treballador posarà en coneixement al servei

de prevenció el seu estat.  En cas que no sigui així i el consell del servei de salut sigui que

es  quedi  al  centre  fins  rebre  assistència,  s’ha  d’aïllar  a  una  sala/despatx,  habilitada

especificament i identificada com a tal. Aquesta sala/despatx ha de ser una sala que es

pugui ventilar periòdicament i acondicionada per poder respectar les distàncies i que el

treballador que ha de estar allà pugui estar còmode. Procurar que en aquesta sala/despatx

s’hagin enretirat tots els objectes que puguin dificultar després una bona neteja. 

Mantenir-se  en  tot  moment  en  comunicació  amb  l’equip  directiu,  preferiblement  per

telèfon, fins que arribi l’assistència sanitària. En qualsevol cas, si l’estat clínic ho requerís, i

hi hagués d'haver presència d’algun treballador del equip directiu dins la sala d'aïllament,

sempre que sigui possible estarà separat 2 metres o més i utilitzarà mascareta quirúrgica,

pantalla facial i guants.

• El treballador amb símptomes, ha d’evitar, en el possible, passar per zones del centre on hi

hagi concurrència de professors, personal no docent o alumnes. 

• En el domicili, seguirà les pautes recomanades:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf

• Un cop que el  treballador hagi marxat  del  centre educatiu,  es procedirà a precintar la

sala/despatx i s’esperarà dues hores per a realitzar la neteja seguint el protocol descrit en

l’Annex 5.  Pautes de neteja i  desinfecció de superfícies  i  espais  dels  centres

educatius per casos de COVID-19
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Estudi de contactes.

L’àrea sanitària del servei de prevenció de riscos laborals seran els encarregats de establir

els mecanismes per a la investigació i seguiment dels contactes estrets dins l'àmbit de les

seves competències, de forma coordinada amb les autoritats de salut pública 


