Estimada directora, estimat director:
El passat 10 de gener us vam enviar un escrit adjuntant l'adaptació realitzada
per les autoritats sanitàries a l'Estratègia de gestió de casos per COVID-19 en l'àmbit
educatiu en aquest període de transmissió elevada que estem vivint.
El dijous 13 de gener vam tindre una reunió amb l'associació de directors
d'infantil i primària (ADIP-PV) i amb responsables de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública amb la finalitat de resoldre els dubtes que s'estaven
produint en l'aplicació del nou protocol i en les formes de comunicació dels casos als
corresponents departaments de salut.
El dilluns 17 de gener us vam enviar un nou escrit amb la finalitat d'aclarir les
qüestions tractades en la reunió indicada. Durant aquests dies s'han continuat
produint diverses consultes sobre alguns aspectes recollits en l'adaptació de la guia
d'actuació davant l'aparició de casos COVID-19 en centres educatius, aprovada per la
Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
Amb la finalitat de resoldre aquests dubtes, des de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública s'ha remés a tots els Departaments de salut pública les
indicacions i aclariments que corresponen a la gestió de casos en els centres
educatius.
Amb la finalitat de resoldre alguns dels dubtes plantejats us indiquem el
següent:

1.

Assistència al centre educatiu. Normes per a tots els centres.

1.1. L'alumnat que presente símptomes compatibles amb COVID-19,
independentment del seu estat de vacunació, no haurà d'acudir al centre educatiu.
1.2. Els qui hagen donat positiu en la realització d'una prova diagnòstica han
de romandre en aïllament fins transcorreguts 3 dies de la finalització del quadre
clínic i un mínim de 7 dies des de l'inici dels símptomes o des del diagnòstic en casos
asimptomàtics. No serà necessària la realització d'una nova prova per a alçar
l'aïllament. Una vegada que s'incorporen al centre educatiu ho fan a totes les
activitats contemplades en aquest àmbit, inclòs el menjador escolar i les activitats
extraescolars.
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1.3. Per tant, tots els casos assenyalats en els dos punts anteriors poden
incorporar-se al centre transcorregut el període d'aïllament de 7 dies, sempre que
hagen transcorregut 3 dies des de la fi del quadre clínic. En qualsevol cas, es
recomana que fins als 10 dies no acudisquen a esdeveniments socials com a
aniversaris, festes i altres, ni interaccionen amb persones especialment vulnerables
com els avis.

2.
Seguiment dels casos en una aula i informació a les famílies. Normes
per a les aules d'Educació Infantil i Educació Primària
2.1. Tal com es va informar en l'escrit del passat 17 de gener, quan es grave el
primer cas positiu que s'haja produït en una aula es comunicarà a les famílies
d'aquest grup pel procediment habitual de comunicació que el centre tinga establit.
Aquesta comunicació es realitzarà simplement perquè les famílies estiguen
informades, ja que no es realitzarà quarantena del grup, ni es realitzaran proves
diagnòstiques si no s'aconsegueixen els 5 casos o el 20% de l'alumnat d'una aula en
els últims 7 dies. En els centres específics d'educació especial i a les aules CiL se'ls
oferirà la possibilitat de realitzar proves diagnòstiques
2.2. Quan s'aconseguisquen els 5 casos o el 20% de l'alumnat d'una aula en
els últims 7 dies es comunicarà a les famílies del grup corresponent que l'aula
quedarà tancada durant 7 dies, durant els quals, l'atenció educativa a l'alumnat i la
comunicació amb aquest i amb les seues famílies, es realitzarà d'acord amb les
mesures organitzatives previstes pel centre davant les situacions extraordinàries que
impliquen la suspensió temporal de l'activitat educativa presencial. Per a quantificar
l'agrupació dels cinc casos no es tindrà en compte al professorat que imparteix classe
en aquesta aula.
2.3. Aquestes comunicacions es realitzaran, tal com s'ha descrit, sense haver
d'esperar que siguen confirmades pel departament de salut corresponent, ja que en
aquest període d'alta transmissió no es requereix la confirmació prèvia dels casos
positius que es comuniquen.

3.

Normes per a la resta dels nivells i etapes educatives.

3.1 En el cas de les aules de Secundària, Batxillerat, Formació Professional i
altres nivells i etapes educatives, no es contempla tancament d'aules en cap cas,
perquè la majoria de l'alumnat té vacunació completa. Es regeixen per l'Estratègia de
detecció precoç, vigilància i control i la seua adaptació publicada el 30 de desembre
de 2021.
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3.2 Han de guardar quarantena domiciliària, tal com s'indica en l'Adaptació
de l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control publicada el dia 30 de
desembre de 2021, l'alumnat, el professorat i el personal d'administració i serveis
que són contactes estrets de casos positius, si no tenen vacunació completa, o no
han passat la infecció en els últims 180 dies. El seu període de quarantena serà de 7
dies llevat que aparega simptomatologia.
3.3 Queden exceptuats de realitzar la quarantena indicada en el punt
anterior, els qui hagen tingut covid-19 en els 180 dies anteriors al contacte i els qui
han passat COVID-19 en qualsevol moment i, posteriorment se'ls haja administrat
una dosi de vacuna, sempre que no tinguen símptomes.
Finalment, a efectes informatius, us indiquem que aquestes són les directrius
que es remeten a tots els departaments sanitaris amb la finalitat de facilitar que en
tots ells s'apliquen els mateixos criteris d'aquesta adaptació de la gestió de casos en
el moment actual d'alta transmissió de la COVID-19.
Us agraïm la vostra comprensió davant els canvis que es van produint en
l’àmbit estatal per a adaptar-nos a l'evolució de la pandèmia i que continueu
col·laborant amb les autoritats sanitàries en aquest complex procés.
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