
 

 

PLA D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS POSSIBLE EN COLÒNIES, CAMPAMENTS, 

CAMPS DE TREBALL O RUTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 es comunica que es tracta d’un cas probable o confirmat de COVID-19, se seguiran 

les indicacions del Servei de Vigilància Epidemiològica.  

 

 

 

Nen, nena, adolescent o jove que presenta: 

- Febrícula o febre (≥ 37,3ºC) 

- Tos i/o dificultat per respirar 

- Congestió nasal i/o mal de coll 

- Mal de panxa, vòmits i/o diarrea 

- Malestar general o dolor muscular 

muscular 

 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 112 

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: trucar al 061 

 

 

 

- Dificultat per respirar   

- Vòmits o diarrea molt freqüents 

amb afectació de l’estat general 

- Dolor abdominal intens 

- Confusió, tendència a adormir-se  



 

 

PLA DE CONFINAMENT 

 

Davant d’un cas sospitós: 

 

 En un casal: 
 

1. A l’infant amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se’l 

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

acompanyat per un monitor/a fins la recollida de la família.  

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

completaran la jornada al casal, mantenint la separació amb la resta 

de grups.  

3. S’informa a les famílies dels infants de l’ unitat de convivència.   

4. El dia següent, els infants de la unitat de convivència (i la persona 

monitora d’aquell grup) es quedaran a casa en espera de resultat. 

5. A l’arribada del resultat:  

a. Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants (i la persona 

monitora del grup) poden reprendre l’activat de lleure. 

b. Si és positiu (confirma la COVID-19): caldrà seguir les 

indicacions dels serveis sanitaris (els infants de la unitat de 

convivència i la persona monitora del grup hauran de seguir en 

quarantena fins a completar 14 dies). 

 

 

 

 En activitats com colònies, rutes o campaments: 

 

 

1. A l’infant amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica  i se’l 

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

acompanyat per un monitor/a fins la recollida de la família.  

2. 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.  

3. S’informa a les famílies dels infants de l’ unitat de convivència.   

4. A l’arribada del resultat:  

a. Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants (i la persona 

monitora del grup) poden seguir a l’activat de lleure. 

b. Si és positiu (confirma la COVID-19): caldrà seguir les 

indicacions dels serveis sanitaris (els infants de la unitat de 

convivència i la persona monitora del grup hauran d’abandonar 

l’activitat i realitzar quarantena fins a completar 14 dies).  

 


