
 

 

 

PROTOCOL  COVID OCTUBRE  2020 

Quan algun mestre o alumne es faci una PCR per símptomes, mentre estem a l’espera 

del resultat, ningú ha de fer aïllament, es a dir, tots anem a l’escola i fem vida normal 

(tant grup bombolla com contactes intra-familiars). 

 Un cop es confirma la PCR positiva, el seu grup bombolla ha de ser aïllat durant 14 

dies i es realitzarà una PCR a tots. Al municipi de  Sant Cugat, aquestes PCR no les 

realitzem a l’escola, sinó que la “unitat mòbil” es centralitza al CAP de Valldoreix sota 

cita prèvia. Serem nosaltres qui contactarem a la família o a l’escola per a atorgar les 

hores.  Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment. Salutacions cordials, 

 Ingrid Serra Pedro 
Cap Infermeria – equip RECO 
TL.   650016928 
covidescoles.santcugat@mutuaterrassa.cat 
www.mutuaterrassa.cat 

Com pensem que el PROTOCOL dona lloc a confusió, en relació al tema 
contactes a l’espera de resultat de PCR, un cop confirmat amb Salut Publica, a 
través del següent mail aclarim alguns dubtes: 
  

1.       Davant PCR de persona amb símptomes, a l’espera del resultat 
d’aquesta, queden en aïllament a l’espera de resultats, els contactes convivents 
o intrafamiliars (família), el grup estable de l’escola SI pot anar a l’escola. 
  
2.       Davant PCR positiva confirmada: Aïllem i fem PCR  a tots els contactes del grup 
estable de l’escola(*), també s’aïllaran els contactes intrafamiliars  del positiu(família i 
amics de fora de l’escola), però això no ho heu de fer vosaltres, a menys que us 
preguntin. 

  
3.       Els contactes dels contactes NO ES CONSIDEREN CONTACTES per tant amb 
aquests no hem de fer res. Per exemple, germà petit d’un nen que forma part d’una 
bombolla on ha hagut un positiu, aquest germà petit no ha de fer aïllament, pot anar a 
l’escola. Si el PCR del germà gran sortís positiu, llavors SÍ aïllarem al germà petit. 
  

(*) Els PCR dels contactes del grup estable de l’escola, en el Municipi de 
Sant Cugat, no es realitzen a l’escola mitjançant una Unitat Mòbil, sinó que es 
realitzen centralitzats al CAP de Valldoreix, prèvia citació. Contactem 
directament amb la família per donar hora o indiquem dia i franja horària en la 
que han de venir a ‘escola perquè sigui aquesta qui ho comuniqui. 
(*) Els PCR dels contactes intrafamiliars es realitzen als centres de 
referència. Si són de Barcelona, es realitzen a BCN. 
  
Qualsevol aclariment restem a la vostra disposició .Salutacions, 

  
Ingrid Serra Pedro 
Cap Infermeria – equip RECO 
TL.   650016928 
covidescoles.santcugat@mutuaterrassa.cat 
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