
Fitxa explicativa REVISIÓ ORAL EN CENTRES DOCENTS ADAPTADA A LA COVID-19 

JUSTIFICACIÓ

La revisió oral en els centres docents forma part de la Cartera de Serveis de Promoció de Salut i
Prevenció en l'Entorn Educatiu. 

La duen a terme les higienistes dentals i professionals d’odontologia i està dirigida a l'alumnat
de l'últim curs d'Educació Infantil (5 anys) i a l'alumnat del segon cicle d'Educació Infantil (3, 4 i
5 anys) en els centres amb alumnat amb major risc de càries dental (vulnerabilitat).

Les circumstàncies sanitàries derivades de la pandèmia del coronavirus en el nostre medi han
portat al tancament dels centres docents durant l'última part del curs escolar 2019-2020. Com
a conseqüència d'això, no s'han pogut realitzar totes les revisions orals planificades, per la qual
cosa en el pròxim curs escolar 2020-2021 s'organitzaran les revisions no realitzades i les del
pròxim curs conjuntament, tenint en compte l'evolució de la situació sanitària.

A més, cal realitzar una adaptació en la realització de les revisions orals per a la protecció dels
professionals i de l'alumnat fins que les circumstàncies sanitàries permeten la realització de les
revisions orals sense adaptació.

OBJECTIU

Realitzar les revisions orals en els centres docents amb les adaptacions necessàries per a la
protecció del professorat i de l'alumnat

DESTINATARIS

Alumnes de l'últim curs d'Educació Infantil (5 anys) i del segon cicle d'Educació Infantil (3, 4 i 5
anys)en centres docents amb alumnat amb major risc de càries.

METODOLOGIA

1. Organització:
 En  el  curs  escolar  2020-2021,  s'establirà  la  recuperació  de  les  exploracions  en  els

centres docents a l’alumnat de 1r d’Educació Primària dels centres docents que s'han
quedat sense poder realitzar l'exploració per tancament d'aquests, prioritzant-los.

 S'organitzaran  les  exploracions  orals  acudint  a  aquests  centres  per  a  explorar
conjuntament l’alumnat de 1r d’EP i el de l'últim curs d’EI (5 anys) o separadament.

 A sol·licitud de la higienista dental de la unitat odontològica de referència del centre
docent,  la  direcció  del  centre,  o  persona  designada  (cap  d'estudis,  etc.)  és  el
responsable  de  la  col·laboració  en  tots  els  aspectes  organitzatius  i  de  supervisió
necessaris per a una correcta execució de la revisió oral (llistes d'alumnes a explorar,
informació a les famílies, etc.).
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2. Desenvolupament de l'activitat
• Prèviament a l'exploració:
De la llista d'alumnes a explorar, cal verificar en el moment previ a l'exploració si  hi ha
presència d'algun o alguns dels símptomes següents: temperatura per damunt 37,5 °C, tos
seca, dolor faringi, congestió nasal, fatiga, mal de cap, miàlgia, hipogèusia, anòsmia, diarrea
i  molèsties digestives o malestar general.  En cas afirmatiu, recomanar a la  família  que
contacte amb el seu pediatre. 
Citar  en  consulta  odontològica  al  xiquet/a  transcorreguts  14  dies  almenys  des  de  la
desaparició d'aquests.

 Exploració oral en centres docents:

-Es recomana el treball a quatre mans, acudint 2 professionals (2 higienistes dentals,
higienista dental i odontòleg/a, etc.).

-Mesures de protecció de professionals: 

o Ús de mascareta FFP2 sense vàlvula d'exhalació per a 1 sol ús. 
o Distància amb alumne/a explorat a menys d'1 metre). 
o Protegir  d'esquitxades  amb  mascareta  quirúrgica  externa  que  haurà  de

canviar-se després de cada pacient. 
o Guants, doble parell i que siguen de protecció antivirus.
o Protecció ocular i facial: ulleres integrals enfront de gotes o pantalles facials

enfront d'esquitxades.
o Capell i bata d'un sol ús impermeable (en prevenció d'esquitxades o generació

d'aerosols). 
o Esclops i elements de protecció del calcer. 

-Mesures de protecció de l’alumnat:

o Desinfecció de mans del pacient amb gel hidroalcòholic.

-Transport material contaminat:

-2 unitats de bosses roges de plàstic, on s'introduiran, en una el material d'un
sol ús (capells, calces, guants, bata i màscares): en la segona bossa, les ulleres,
pantalles, esclops, roba de treball, llanterna frontal.
-Contenidor  de  plàstic  amb  tapa  hermètica  i  solució  desinfectant  per  a
l'instrumental d'exploració.

MATERIAL

 Equips de Protecció Individual de professionals.
 Material de protecció per a l’alumnat. 
 Material de transport del material contaminat
 Material informatiu per a famílies.
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TEMPS

El  temps  previst  per  cada  revisió  oral  és  d'aproximadament  5  minuts  i  cal  destinar,
aproximadament,  5  minuts  entre  una  exploració  oral  i  la  següent  per  a  procedir  al  canvi
d'equip de protecció del professional, preparació de l'alumne/a, etc.
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