Estimada directora, estimat director:
El passat 17 de febrer es va celebrar la Comissió de Salut Pública del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i el 18 de febrer, en la reunió setmanal de la
comissió de seguiment de l'evolució de la pandèmia COVID-19 en els centres educatius de la
Comunitat Valenciana, hem estat analitzant la situació epidemiològica dels centres educatius,
constatant una baixada molt significativa de la incidència el que, juntament amb l'avanç en la
inoculació de la segona dosi als menors de 12 anys, suposa una clara millora de la situació actual.
Aquesta millora, també permet que la comunicació dels centres educatius amb els
departaments de salut siga més fluida pel que a partir del dilluns 21 de febrer, en el procés de
comunicació dels casos positius, s'actuarà de la següent forma:
1. Es gravaran en l'aplicació ITACA únicament els casos positius, no emplenant
l'apartat de contactes estrets.
2. Quan es grave el primer cas positiu que s'haja produït en una aula, la direcció del
centre ho comunicarà a les famílies de l’alumnat del grup pel procediment habitual de
comunicació que el centre tinga establit, utilitzant l'última actualització realitzada del model
3.b, que s'adjunta de nou a aquesta carta. Aquesta comunicació es realitzarà simplement perquè
les famílies estiguen informades.
3. Durant els 7 dies següents es continuaran gravant en ITACA els nous casos positius
que es pogueren produir, aspecte que ja no serà necessari que es comunique a les famílies de
l'alumnat del grup. Per tant, no es realitzarà cap nova comunicació quan es produïsca el segon,
tercer o quart cas en una aula.
4. Quan s'arribe als 5 casos positius o el 20% de l'alumnat d'un aula en els últims 7 dies,
es comunicarà a la persona educovid responsable de salut pública perquè determine si l'aula ha
de ser o no tancada. Si es determinara el seu tancament, la persona educovid responsable de salut
pública ho comunicarà al centre educatiu perquè la direcció del centre ho notifique a les
famílies de l’alumnat del grup corresponent pel procediment habitual de comunicació que
el centre tinga establit. En aquesta comunicació, el centre els indicarà a les famílies d'eixe
grup el tipus d'atenció educativa que realitzaran mentre dure el tancament de l'aula. En
aquest sentit ja no serà aplicable l'antic model 3a.
Per tant, la comunicació del tancament de l'aula només es realitzarà, quan siga
confirmada pel departament de salut corresponent.
D'altra banda, a la vista de l'avanç en la vacunació de les dosis de reforç, i seguint les
directrius de la Comissió de Salut Pública, s'han introduït alguns canvis en la gestió de les
quarantenes que us indiquem a continuació:
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1. La indicació de quarantena domiciliària només correspon a les persones positives i
als contactes íntims que siguen especialment vulnerables, cuidadors d'aquests, dones
embarassades, personal sanitari o sociosanitari, i serà determinada pel personal sanitari.
Per tant, en els altres casos, els convivents de casos positius confirmats (alumnat,
professorat i un altre personal que treballa en el centre educatiu) no han de realitzar quarantena
domiciliària i hauran d'acudir al centre educatiu.
2. L'única excepció, a allò que s’indica en el paràgraf anterior, es refereix a l'assistència
de l'alumnat al centre quan la seua aula haja sigut tancada per decisió de les autoritats
sanitàries.
En els casos en els quals el departament de salut pública haja acordat el tancament
d'una aula, l'atenció educativa a l'alumnat passarà a realitzar-se de manera no presencial,
d'acord amb les mesures adoptades per cada centre en l'àmbit de la seua autonomia organitzativa.
Aquesta atenció educativa es farà per igual a tot l'alumnat del grup mentre l'aula romanga
tancada.
Us agraïm, una vegada més, el vostre esforç i la vostra col·laboració per a continuar
gestionant aquesta pandèmia, amb l'objectiu d'oferir a tota la comunitat educativa el millor
funcionament possible dels centres.

Miguel Soler Gracia

Firmado por Miguel Soler Gracia el
18/02/2022 15:57:30
Cargo: Secretari Autonòmic d'Educació i
Formació Professional

Miguel Soler Gracia
Secretari Autonòmic d’Educació i
Formació Professional

CSV:VMZSVKJM:LFHCB2YT:3NT1QTNB

Isaura Navarro Casillas

Firmado por Isaura Navarro Casillas el
18/02/2022 16:48:24

Isaura Navarro Casillas
Secretària Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=VMZSVKJM:LFHCB2YT:3NT1QTNB

