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PLA D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS SOSPITÓS DE COVID-19 EN ACTIVITATS 

D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En espera de resultats, les persones que hagin tingut contacte estret amb l’infant, 

adolescent o jove hauran d’evitar el contacte amb la resta de participants. 

Si la persona comença amb símptomes fora de l’horari de l’activitat i se li realitza 

una PCR, caldrà que la família ho comuniqui als responsables de l’activitat de 

lleure.  

Nen, nena, adolescent o jove que presenta un o diversos símptomes: 

- Febrícula o febre (> 37,5ºC) 

- Tos  

- Dificultat per respirar 

- Mal de coll* 

- Refredat nasal* 

- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

- Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

- Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans o adolescents) 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només 

s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres 

manifestacions de la llista. 

 

Col·locació de mascareta 

quirúrgica i aïllament del nen, 

nena o jove afectat de la resta 

de participants, acompanyat/-

da en tot moment d’una persona 

responsable de l’activitat que 

també es posarà mascareta 

quirúrgica. 

 
SIGNES DE GRAVETAT ? 

NO SÍ 

Trucar al 061 

Avís telefònic a la família 

 

Avís telefònic a la família 

La família recollirà l’infant i es 

posarà en contacte amb el seu 

CAP de referència  

Fora de l’horari d’atenció 

del CAP: la família trucarà al 061 

 

 

 

- Dificultat per respirar   

- Vòmits o diarrea molt freqüents 

amb afectació de l’estat general 

- Dolor abdominal intens 

- Confusió, tendència a adormir-se  
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PLA DE CONFINAMENT 

 

Davant d’una persona amb símptomes: 

 En un casal o esplai: 
 

1. A la persona amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se 

la separa de la resta de companys/es en un lloc còmode i ventilat 

acompanyada per un/a monitor/a fins la recollida de la família (si es tracta 

d’un/a menor).  

2. Si se li realitza una PCR, caldrà que es quedi al domicili en espera de 

resultat. 

3. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup 

seguiran assistint a l’activitat en espera de resultat, mantenint la 

separació amb la resta de grups, exceptuant els germans/es que 

assisteixin al mateix casal o esplai. 

4. A l’arribada del resultat:  

a. Si és negatiu: l’infant o jove podrà reincorporar-se a l’activitat 

quan estigui 24 hores sense símptomes. 

b. Si és positiu (confirma la COVID-19): es realitzarà una PCR a la 

resta d’infants o joves i a la persona monitora del grup de 

convivència i hauran d’iniciar un període de quarantena de 10 

dies. Una PCR negativa no eximirà de realitzar el període de 

quarantena. 

 

 

 En una colònia, ruta o acampada: 

 

1. A la persona amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica  i se 

la separa de la resta de companys/es en un lloc còmode i ventilat 

acompanyada per un/a monitor/a fins la recollida de la família (si es tracta 

d’un/a menor). 

2. Si se li realitza una PCR, caldrà que es quedi al domicili en espera de 

resultat.  

3. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup 

continuaran a l’activitat, mantenint la separació amb la resta de grups.  

4. A l’arribada del resultat:  

a. Si és negatiu: els infants (i la persona monitora del grup) poden 

seguir a l’activat de lleure. 

b. Si és positiu (confirma la COVID-19): es realitzarà una PCR a la 

resta d’infants o joves i a la persona monitora del grup de 

convivència i hauran d’iniciar un període de quarantena al domicili 

de 10 dies. Una PCR negativa no eximirà de realitzar el 

període de quarantena. 
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Consells per a la realització de les quarantenes: 

 

 En sortir de l’activitat s’anirà directament al domicili. No es pot assistir a l’escola 

ni a altres activitats extraescolars, ni a domicilis d’altres familiars o a altres llocs 

que no siguin el domicili habitual. 

 No es podrà sortir del domicili, ni rebre visites de persones que no siguin 

convivents. 

 Caldrà evitar el contacte amb persones vulnerables. 

 En cas de contacte físic proper, especialment per a infants majors de 6 anys, és 

recomanable utilitzar mascaretes, tant la persona que està fent la quarantena 

com els seus convivents.  

 Quan la persona que es troba en quarantena estigui fora de la seva habitació, si 

és major de 6 anys i està acompanyada, ha de portar mascareta i rentar-se les 

mans de manera freqüent, especialment, abans i després de sortir de la seva 

estança. Cal ventilar bé la sala o cambra. 

 En el cas que es facin els àpats en comú cal fer un ús exclusiu dels estris, 

mantenir les distàncies adequades i després ventilar bé l’estança. 

 Totes les persones que conviuen es rentaran les mans sovint. 

 Rentar la roba diàriament. 

 Els jocs i les joguines no es compartiran i cal netejar-los i desinfectar-los de 

forma adient. 

 Cal netejar i desinfectar sovint les superfícies de contacte més freqüent (poms 

de les portes, taules, cadires, etc.). 

 Cal vigilar els símptomes i si n’apareixen contactar amb el centre d’atenció 

primària de referència. 

 

 


