SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I
FORMACIÓ PROFESSIONAL

Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

Estimada directora, Estimat director:
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública ens ha remés una actualització de la Guia
de Gestió de casos COVID-19 en els centres educatius. Tal com ja s'indicava en la Guia remesa als
centres, aquest document estarà sotmés a una revisió permanent en funció de l'evolució de la
Infecció per la COVID-19.
En el document que us adjuntem s'indica en trama de color les novetats perquè us siga més
fàcil conéixer-les.
No obstant això, les novetats més importants es refereixen a dos grans aspectes:
- El nou document ja no fa referència a prova PCR sinó a prova diagnòstica d'infecció activa
(PDIA).
- Reducció dels terminis establits per a la quarantena, que passen dels 14 als 10 dies.
- Nou procediment per a la comunicació de l'annex 2 (Fitxa informativa amb les dades del
cas confirmat i la relació de contactes estrets).
En relació amb el procediment indicat en el paràgraf anterior, us comunique que la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública està dissenyant un procediment per a l'emplenament
de la fitxa que s'ajuste a la normativa sobre protecció de dades i que se us remetrà en breu.
Esperem que aquesta informació us resulte d'utilitat a l'hora de resoldre de manera
satisfactòria les incidències relacionades amb la pandèmia que en algun moment es puguen produir
en els vostres centres.
Us tornem a recordar que estem a la vostra disposició per a resoldre
qualsevol dubte que se us plantege i per a ajudar-vos constantment en la gestió de la
realitat tan complexa que tenim per davant.
Aprofitem per a donar-vos les gràcies, una vegada més, pels vostres esforços
i per la vostra dedicació.
Rebeu una cordial salutació.
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