
REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS  
 
La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no 
tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula 
de símptomes.  
 
TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19  
 

• Febre o febrícula>37,5ºC  

• Tos  

• Dificultat per a respirar  

• Mal de coll*  

• Refredat nasal*  

• Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

• Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

• Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  
*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense) són molt habituals en infants i només s’haurien de 
considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.  
 
(Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres d’atenció primària i hospitalària de Catalunya i coordinat per l’hospital Vall d’Hebron, els 
símptomes més freqüents de la COVID-19 en infants són la febre (59,6%) i la tos (49,4%), seguits de fatiga (40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%). La 
resta són símptomes menys freqüents que poden ser també de sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 segons criteri clínic.)  

 
En el cas que al matí un alumne/a tingui algun d’aquests símptomes, heu de trucar al vostre CAP de 
referència i ells ja informaran de com procedir. 
 
No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents 
situacions:  

• Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  

• Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.  

• Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

• Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte 
estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.  

 
En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 
el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, es valorarà de manera 
conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 
presencialment al centre educatiu. 
  
Document: Gestió de Casos COVID-19 als centres educatius 09/09/2020. Generalitat de Catalunya.  

 
 


