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El propi NEN@
El seu Grup estable de 

convivència (GEC)

Convivents ambit 

escolar ( germans o 

familiars docents)

Convivents fora àmbit 

escolar

Contacte estret fora 

àmbit escolar i no 

convivent

Contacte estret (fora 

de l’escola) en espera 

de PCR

quarentena 10 dies van a l'escola

van a l'escola/treball 
(perquè el nen és només un 

contacte)

Treballen
(no es contempla baixa)

Treballen
(no es contempla baixa)

Contacte estret amb 

PCR -
quarentena 10 dies van a l'escola van a l'escola/treball

Treballen
(no es contempla baixa)

Treballen
(no es contempla baixa)

Contacte estret amb 

PCR +

Fer IgG per descartar 

infecció resolta:
Si IgG+ torna a l'escola 

Si IgG - quarentena 10d

Van a l’escola si IgG+                       Van a 

l'escola fins que el SUVEC indiqui: Se'ls 

farà PCR (unitat mòbil o al propi CAP*) i 

hauran de fer quarentena 10 dies, 

excepte si** immunitat***

quarentena 10 dies + 

PCR, contemplada IT

quarentena 10dies + 

PCR, contemplada IT

quarentena 10 dies + 

PCR, contemplada IT

Nen que comença 

amb símptomes
Familia consulta al CAP van a l'escola

segueixen anant a 

l’escola si no es 

demana PCR

Treballen
(no es contempla baixa)

Treballen
(no es contempla baixa)

Cas amb símptomes 

"cas sospitós" en 

espera de PCR

Aïllament fins saber 

resultats, si PCR - i alta 

sospita es repetirà PCR

van a l'escola, però s'extremen 

mesures de seguretat                    
(no anar a extraescolars)

confinats fins resultats 

de PCR 
(en el cas del docent convivent, 

baixa fins obtenir resultat)

Treballen
(no es contempla baixa)

Treballen
(no es contempla baixa)

Cas amb PCR 

confirmat COVID 

(simptomàtics)

Mínim 10 dies 

d’aïllament des d’inici 

dels símptomes sempre 

que els darrers 3 estigui 

sense simptomes

Van a l'escola fins que el servei de 

vigilància epidemiològica ho 

indiqui: Se'ls farà PCR (unitat 

mòbil o al propi CAP*) i hauran de 

fer quarentena 10 dies, excepte si 

immunitat positiva** i ***

quarentena 10 dies + 

PCR, (es contempla baixa)

quarentena 10 dies + 

PCR, (es contemplada 

baixa)

quarentena 10 dies + 

PCR, (es contempla baixa)

*

**

***

Hi ha centres on es desplaçarà Unitat Mòbil i d'altres en que els escolars hauran d'adreçar-se al seu CAP

Si un contacte estret, fent la PCR surt positiva, se li farà test serològic per descartar que no es tracti d'un procés passat i curat. 

Si un contacte estret ha passat la malaltia en els últims 6 mesos (confirmada per PCR o per serologia IgG), no cal fer la prova ni realitzar quarentenes si hi ha algun cas al 

seu entorn (escolar o familiar)
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