PRINCIPAIS NOVIDADES
CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
Illamento domiciliario ata levar 3 días sen síntomas e sempre que pasasen 7 días desde
que estes comezaron. Se non tivo síntomas, deberá manter o illamento ata pasados 7 días
desde a recollida da mostra diagnóstica. Non será necesario realizar unha nova proba para
suspender as medidas de illamento nin para reincorporarse á actividade laboral ou escolar.
Se o caso positivo é usuario de comedor é moi recomendable que non asista nos
seguíntes 3 días (mínimo 10 días).

MANEXO DOS CONTACTOS ESTREITOS ANTE A APARICIÓN DE CASOS NOS CENTROS
EDUCATIVOS
Introdúcese o termo de contorna para a avaliación dos casos. Considerarase a mesma
contorna: un aula, unha quenda concreta de comedor ou dunha actividade extraescolar.

Casos esporádicos (ata 4 casos ou menos do 20% dos integrantes da contorna, en 7 días)
Non se realiza corentena salvo persoas con inmunodepresión (neste caso, avisademe cando
comunique caso positivo para que poida subir ao alumno como contacto estreito).
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Que- facer-contacto-covid

Agrupación de casos (5 casos ou máis; ≥ 20% dos integrantes da contorna, en 7 días)


O centro notificará a agrupación de casos no centro á CSC (centro de seguimento e
control) para poder avaliar o risco e identificar os contactos estreitos correspondentes
a esa contorna específica.



Unha vez recibida esta notificación por parte da CSC, o persoal técnico das XT de
Sanidade ou do SAEG, fará unha avaliación do risco de transmisión no centro
educativo e levarán a cabo as actuacións específicas que sexan necesarias para o seu
control.
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MANEXO DO CASO SOSPEITOSO
Abordaxe do caso sospeitoso cando está fóra do centro educativo
Todo o alumnado, persoal docente e o persoal non docente deberá realizar diariamente a
“Enquisa de autoavaliación clínica da Covid-19”, na que se valoran os síntomas que se presentan
con maior frecuencia na COVID-19 (febre maior de 37,5ºC, tose seca ou produtiva, dificultade
respiratoria, dor de garganta, outros síntomas respiratorios, fatiga severa, cansazo, dor muscular,
falta de olfacto, falta de gusto, vómitos ou diarrea), o que permitirá detectar precozmente a
sospeita de infección por SARS-CoV- 2.
No

caso

de

que

calquera

destas

persoas

presente

síntomas

compatibles,

independentemente do seu estado vacinal, pasará a ser considerado caso sospeitoso de
COVID-19. Nesta situación, a persoa con síntomas non deberá acudir ao centro escolar, e deberá
informar desta circunstancia ao centro educativo. Así mesmo, deberá pórse en contacto co seu
pediatra/médico de atención primaria ou chamar ao 881 54 00 45. No caso de sintomatoloxía
grave poderá acudir ao servizo de urxencias ou chamar ao 061. Os profesionais sanitarios serán
os que valorarán a clínica, e prescribirán a realización das probas que consideren necesarias
para confirmar o caso.
No caso de que se prescriba a realización dunha proba diagnóstica de infección activa (PDIA),
como pode ser unha PCR ou unha proba de detección de antixeno, o caso sospeitoso deberá
quedar en illamento domiciliario seguindo as indicacións do persoal sanitario correspondente.
Os conviventes dunha persoa considerada caso sospeitoso (alumno/a ou profesional), evitarán
as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado do caso.
Ademais, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de vacinación completa e tampouco
foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses deberán absterse de asistir ao centro
educativo ata que se resolva a situación do caso sospeitoso. Tendo en conta isto, as persoas
vacinadas coa pauta completa ou aquelas que fosen diagnosticadas da COVID nos últimos 6
meses poderán acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo, extremando sempre as
medidas de prevención.
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ANEXO 1. CIRCUITO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPEITOSO FÓRA DO CENTRO
EDUCATIVO
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MANEXO DO CASO CONFIRMADO
Todas aquelas persoas que obteñan un resultado positivo nunha proba de antixenos de
autodiagnóstico serán considerados directamente como un caso confirmado. Polo tanto,
estas persoas deberán seguir as mesmas medidas de illamento que as persoas positivas nunha
PDIA. Para poder realizar o seguimento e estudo do caso confirmado, deberá notificarse o
positivo a Saúde Pública. A notificación varía dependendo de como se realizase a proba de
autodiagnóstico:


Autodiagnóstico realizado CON supervisión dun farmacéutico: será o farmacéutico quen
notifique o caso positivo a Saúde Pública.



Autodiagnóstico realizado SEN supervisión dun farmacéutico: a persoa debe cubrir o
formulario de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUTOTEST POSITIVO dispoñible na
páxina web do coronavirus [ligazón] ou chamar ao 881 540 045.

A persoa diagnosticada da COVID-19 continuará co illamento domiciliario ata levar 3 días
sen síntomas e sempre que pasasen 7 días desde que estes comezaron. Se non tivo
síntomas, deberá manter o illamento ata pasados 7 días desde a recollida da mostra diagnóstica.
Non será necesario realizar unha nova PDIA para suspender as medidas de illamento nin para
reincorporarse á actividade laboral. En todo caso, o caso confirmado sempre deberá seguir
as indicacións dos profesionais sanitarios que se encarguen do seu seguimento clínico.

Os criterios xerais para a identificación dos contactos estreitos en centros escolares son os
seguintes:



Para os niveis do segundo ciclo de educación infantil (3 a 6 anos) e restantes por
encima dos 6 anos, identificarase como contacto estreito a calquera persoa que puidese
compartir espazo co confirmado a unha distancia <2 metros arredor do caso durante
mais de 15 minutos, salvo que se poida asegurar que se realizou un uso adecuado da
máscara por ambas partes.
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Medidas a seguir polas persoas que forman parte da rede de contactos dun caso
esporádico en educación infantil e primaria
Como xa se comentou anteriormente, mentres non exista unha agrupación de casos nos centros
educativos de educación infantil e primaria, os casos esporádicos non xerarán contactos
estreitos. Non obstante, os equipo Covid deberán informar da presenza dun caso positivo ás
persoas que formen parte da rede de contactos do caso positivo (persoal do centro e alumnado)
e das medidas preventivas que deben seguir durante os 10 días seguintes ao último
contacto coa persoa positiva:


Realice unicamente actividades que sexan esenciais para a súa vida diaria (ex.: acudir
ao seu posto de traballo/centro educativo ou realizar compras básicas).



Manteña a distancia de seguridade con outras persoas de polo menos 1’5 metros e use
sempre a máscara. Non realice actividades que impliquen quitar a máscara se non
pode asegurar a distancia de seguridade. No caso de menores de 6 anos que non poidan
facer un uso adecuado da máscara, recomendase valorar o uso de FFP2 para as
persoas que vaian a estar a menos de 2 metros (Ex.: persoal do centro, compañeiros
que poidan facer uso da máscara, familiares etc.)



Lave as mans con frecuencia.



Non acuda a eventos ou lugares con moitas persoas nin a reunións sociais con
familiares ou amigos.



Non teña contacto con persoas vulnerables como persoas maiores ou enfermas.



Vixíe que non aparece ningún dos síntomas sospeitosos da COVID-19 e, se aparece
algún, quede na casa e pida unha cita telefónica no seu centro de saúde ou no teléfono
881 540 045 [consultar instrucións de illamento para o caso sospeitoso].
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