Protocol per al seguiment dels casos positius i contactes estrets
______________________________________________________
Aquest protocol estableix el seguiment i gestió de tot aquell personal, de qualsevol àmbit
Docent, Artístic, Serveis o Administratiu, que hagi estat identificat com a cas positiu o com a
contacte estret davant el SARS-CoV-2.
QUI fa la comunicació
La pròpia persona treballadora, estudiant, col·laborador/a o altre personal que presenti
símptomes compatibles amb la COVID-19 o pugui ser considerada com a contacte estret.
QUAN es comunica
Immediatament en què es presentin símptomes o es consideri contacte estret.
COM es comunica
Atenció externa ESMUC
93.352.30.11
Mònica Bayo: mbayo@esmuc.cat
Bústia Covid: info-covid19@esmuc.cat
Bústia Prevenció de Riscos Laborals: prevencio.riscoslaborals@esmuc.cat
Si els símptomes apareixen durant la jornada laboral:
•
•
•

Comuniqueu-ho a la persona responsable de la vostra àrea, unitat o departament.
Marxeu de l’ESMUC i aïlleu-vos al vostre domicili.
Informeu el vostre metge o metgessa del centre d’atenció primària que us correspongui i
a qualsevol d’aquestes bústies:
o Mònica Bayo: mbayo@esmuc.cat
o Bústia Covid: info-covid19@esmuc.cat
o Bústia PRL: prevencio.riscoslaborals@esmuc.cat
GESTOR COVID A L’ESMUC

La gestió de casos serà coordinada des de l’àrea de prevenció de recursos humans de
l’Escola per Mònica Bayo.
Funció de la gestió Covid:
•

Identificació i registre de:
o Casos positius
o Contactes estrets

•

Comunicació a:
o TRAÇACOVID o servei de vigilància epidemiològica corresponent.
o Inspecció Educativa
o Servei de prevenció de riscos laborals

________________________________________________________

•

Control de l’accés de les persones reincorporades després de baixes o quarantenes.
CENTRE MÈDIC DE REFERÈNCIA

Quan una persona està afectada tant per presentar símptomes com per ser un contacte
estret del SARS-CoV-2 ha de contactar amb el centre d’atenció primària que li correspongui
o al qual estigui adscrit/a.
PERSONES RESIDENTS A L’ESTRANGER:
En el cas de ser una persona resident a l’estranger i començar a desenvolupar símptomes
compatibles amb la Covid-19 mentre s’està treballant a l’Escola, el/la gestor Covid
contactarà amb el centre d’atenció primària de referència per a l’ESMUC i amb el servei
d’emergències 061.
CAP Passeig de Sant Joan, 20
telèfon 932 65 01 17
08010 Barcelona
CASOS POSITIUS
Per cas positiu entenem aquell que tingui la confirmació de contagi per SARS-Cov-2
mitjançant prova diagnòstica.
•

En cas que un membre de la comunitat educativa de l’ESMUC sigui positiu:
o
o

•

Ha d’aïllar-se i no accedir a l’Escola.
Ha contactar i informar el més aviat possible a l’Escola.

Un cop superada la malaltia, per a la seva reincorporació es requerirà la següent
documentació:
o

Personal ESMUC:
▪ Presentar la baixa mèdica per Covid-19.
▪ Informe mèdic o prova diagnòstica, segons indicacions del CAP de
referència, que recomani la reincorporació laboral.

o

Estudiants:
▪ Declaració auto responsable o informe mèdic que confirmi la
reincorporació.

o

Personal d’empreses col·laboradores:
▪ Es requerirà prova diagnòstica per a la seva reincorporació.
DESENVOLUPAMENT DE SÍMPTOMES A L’ESMUC

En el cas que una persona comenci a desenvolupar simptomatologia compatible amb la
Covid-19 mentre hi és a l’Escola:
•

Ha d’informar immediatament a l’Escola al/la gestor/a Covid directament o través de:

________________________________________________________

o
o
o
o

Servei d’atenció interna.
Superior immediat de la seva àrea o servei.
Professorat, en el cas dels estudiants.
Empresa de serveis, en el cas dels operaris de serveis.

•

Haurà de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic, ser aïllada en un espai ventilat i
posar-se una mascareta FFP2.

•

El/la gestor/a Covid donarà avís al centre de referència de l’Escola o al 061 i
s’esperaran instruccions.

•

Un cop la persona marxi, es procedirà a desinfectar els espais que hagi ocupat.

CONTACTES ESTRETS
Per tal d’evitar la transmissió descontrolada dels contagis, l’ESMUC haurà de fer la detecció
i rastreig dels contactes estrets que s’hagin produït les 48h anteriors a la presència a
l’Escola del cas postitu.
En general, entenem per contacte estret:
•
•
•

Qualsevol personal que hagi proporcionat cures a un cas positiu.
Qualsevol persona que hagi compartit espai amb un cas positiu a una distància menor
de 1,5m i durant almenys 15 minuts.
Qualsevol persona que hagi viatjat en un mitjà de transport de llarg recorregut (i
sempre que sigui possible l’accés a la identificació de viatgers) o transport compartit
fins un radi de dos seients al voltant d’un cas positiu.

La detecció de contactes estrets es farà entre els següents col·lectius:
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal de la direcció
Personal de serveis i administració
Professorat
Personal de suport a la docència
Personal d’empreses de serveis
Estudiantat
Altre personal que hagi accedit a l’Escola (visitants, col·laboracions docents, etc.
que puguin ser identificats i localitzables).
Personal de la JONC, Auditori o Museu de la Música (en aquests casos es farà
una coordinació amb les diferents entitats per determinar el rastreig de contactes
estrets).

En funció del nombre de contactes estrets afectats per a cada cas, es valorarà el tancament
total o parcial de l’Escola o de determinades activitats.
PROCEDIMENT PER A LA DETECCIÓ DE CONTACTES ESTRETS
La detecció dels contactes estrets s’iniciarà en el moment de comunicació d’un cas positiu.

________________________________________________________

Segons el col·lectiu de personal al qual pertanyi el cas positiu o sospitós, el servei de
prevenció farà el rastreig tenint en compte les dades de:
•

Atenció interna:
o Dades del programa SALTO.
o Dades de l’acreditació en cas de ser una persona externa.

El/la gestor Covid contactarà amb la persona per demanar informació sobre:
•
•
•

La seva situació.
Quines han estat les seves activitats a l’Escola i en quins espais.
Contactes amb altres persones durant més de 15 minuts i menys d’1’5m en les
anteriors 48h a l’aparició dels símptomes.

Període de rastreig:
•
•

48h abans de l’inici dels símptomes dels casos comunicats i fins el moment en què
el cas a l’Escola és aïllat.
Per als casos asimptomàtics i positius per prova diagnòstica es farà la recerca de
contactes des de 48h abans de la data del diagnòstic.

Un cop detectats:
• Es contactarà i s’informarà a tots els contactes.
• Es demanarà que es posin en contacte amb el seu CAP de referència per informar
de la seva situació.
El personal que hagi de guardar quarantena determinada pel servei públic de salut:
•
•
•
•

•

L'ESMUC sol·licitarà un document acreditatiu que així ho indiqui.
Passat aquest període no es farà diagnòstica per a la reincorporació.
La baixa mèdica serà necessària en els casos en que l'activitat laboral requereixi la
presència obligada a l’Escola.
En els casos que es determinin, mentre el professorat imparteix la classe a distància
degut a una quarantena es podrà comptar amb la presència a l'aula de personal de
suport a la docència amb competència per aquell repertori (combos, conjunts vocals
i improvisació).
El professorat haurà de:
o Contactar amb els estudiants per informar que les classes es faran en format a
distància.
o Cancel·lar les reserves a l'ASIMUT dels espais reservats.

________________________________________________________

ESQUEMA D’ACTUACIÓ

POSITIU
Què he de fer si sóc
positiu per Covid19?

Què he fer si tinc
símptomes?

REINCORPORACIÓ

CONTACTE
ESTRET
Què he de fer si sóc
contacte estret?

•
•

PERSONAL
LABORAL /
ESTUDIANTS
EMPRESES
PROFESSIONAL
SERVEIS
No accedir a l’ESMUC.
Informar immediatament a l’ESMUC de la meva situació i de les
meves activitats i contactes a l’ESMUC en les 48h anteriors a
l’aparició dels símptomes.
•
•
•
•

Informar immediatament a l’ESMUC.
Evitar el contacte amb altres persones i quedar-me a casa.
Contactar telefònicament amb el 061 o al CAP de referència.
Si els símptomes es presenten a l’ESMUC:
o Informar immediatament al personal d’atenció interna,
que donarà l’avís a l’àrea de prevenció.
o Aïllar a la persona, assegurar que porta una mascareta
FFP2.
o Trucar al 061 i esperar instruccions.

LABORAL: Presentar la
baixa mèdica.
PROFESSIONAL:
Presentar resultats prova
diagnòstica o informe
mèdic abans de la seva
reincorporació.

En cas d’haver-se fet
una prova diagnòstica
o disposar d’informe
mèdic li seran
requerits per a la
seva reincorporació.

Els serà requerida
una prova
diagnòstica per a la
seva reincorporació.

Sóc un contacte estret si:
✓ He proporcionat cures a un cas positiu.
✓ He compartit espai amb un cas positiu a una distància menor de
1,5m i durant almenys 15 minuts.
✓ He viatjat en un mitjà de transport de llarg recorregut amb un radi
de dos seients al voltant d’un cas positiu.
Què he de fer:
• Informar immediatament a l’ESMUC.
• Evitar el contacte amb altres persones i quedar-me a casa.
• Contactar telefònicament amb el 061 o CAP de referència.

REINCORPORACIÓ

Sol·licitarà informe mèdic o indicacions de quarantena.

________________________________________________________

ANNEX 1: MODEL DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ DELS CONTACTES ESTRETS
1. IDENTIFICACIÓ DEL CAS POSITIU
NOM I COGNOMS
DNI / NIE
DATA NAIXEMENT
ADREÇA
TELÈFON I MAIL DE CONTACTE
COL·LECTIU i LLOC DE TREBALL
•
Direcció
•
PAS
•
Professorat
•
PSD
•
Personal d’empreses de serveis
•
Estudiantat
•
Altre personal
PERSONAL VULNERABLE (SI/NO)
RESIDENT / NO RESIDENT (país)

2. INFORMACIÓ DE RASTREIG
DATA DE COMUNICACIÓ DEL POSITIU
DATA DE LA PROVA DIAGNÒSTICA / INICI DELS
SÍMPTOMES
PERIODE DE RASTREIG (48h abans dels
símptomes o 1r dia d’aïllament)
INFORMACIÓ SALTO
•
Dates
•
Espais compartits
Contacte 1:
RELACIÓ DELS CONTACTES ESTRETS
(>15min <2m)
•
•

Nom i cognoms i contacte
Espai compartit

Contacte 2:

Contacte 3:

Contacte 4:

Contacte 5:
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