
 
 

Document de la Societat Catalana de Pediatria en relació a l’actual 
situació epidemiològica de la pandèmia covid (20-12-2021) 

 
Davant de l’actual situació de la pandèmia per COVID-19 en la que ens trobem a 
Catalunya a data d’avui, 20 de desembre 2021, i amb les prediccions epidemiològiques 
que pronostiquen un increment exponencial de les infeccions en les properes setmanes 
secundàries a la propagació comunitària de la variant òmicron del SARS-CoV-2, la 
Societat Catalana de Pediatria treu a la llum aquest document per demanar a les 
principals autoritats sanitàries del país que abans de prendre mesures restrictives 
adreçades a la població pediàtrica, com podria ser el perllongar el retorn desprès de les 
vacances de nadal als centres escolars, es valorin el següents punts:  
 
• La ràpida expansió de la nova variant òmicron pot tenir un impacte en la salut de la 

població més vulnerable, i principalment aquella població adulta que no ha estat 
vacunada o que només ha rebut dues dosis de la vacuna per a la COVID-19. Si bé la 
població menor de 12 anys ha iniciat només recentment el procés de vaccinació, 
aquesta població no presenta en la majoria d’ocasions quadres greus que 
requereixin hospitalització o ingrés a la unitat de cures intensives. Per tant, la 
limitació de les seves activitats d’aprenentatge i socialització enfront de la variant 
òmicron pot generar un impacte desproporcionat per als nens i nenes que d’altra 
banda no tingui cap repercussió positiva per a disminuir la probable saturació de la 
capacitat hospitalària i d’atenció primària en les properes setmanes.  

• La poca (nul·la) eficàcia que tindria perllongar el retorn a les escoles després de les 
festes de nadal si no es prenen abans mesures restrictives en altres àmbits 
d’interacció social en activitats no essencials. 

• L’evidencia científica ens ha aportat informació robusta del gran impacte sobre la 
salut integral (emocional i física) dels infants i adolescents quan se’ls aïlla del seu 
entorn escolar habitual.   

• Els infants i adolescents formen part d’un col·lectiu que no té capacitat de decisió o 
d’argumentació davant d’aquestes mesures, i tenim el deure de defensar el seu dret 
a rebre una educació continuada i presencial. 

• Donat que no es contempla fins ara, per part de l’administració, la baixa laboral 
remunerada dels pares que s’han de quedar a casa, en cas de que es confini el seu 
fill o filla, s’han de valorar les conseqüències que d’això se’n deriva, tant a nivell 
econòmic per les famílies com per carregar la cura dels fills als avis (persones 
vulnerables). 

• Per tot això, considerem el següent: 
o Prioritzar l’administració de la tercera dosi a tota la població (i no per franges 

d’edat) 



o Les restriccions han de començar per les activitats no essencials que 
concentren una gran quantitat de persones en espais interiors, on sovint no 
es fa un ús correcte de les mesures de protecció individual. 

o Tots els centres educatius haurien d’estar dotats en un futur proper de 
mesuradors de CO2 per regular el grau de ventilació en les aules. 

o S’han de potenciar més les activitats al aire lliure en el que queda de curs 
escolar. 

o Es podrien considerar mesures alternatives d’estudi de contactes en els 
centres escolars, com realitzar tests ràpids antigènics seriats (dos cops per 
setmana) en el mateixos centres als contactes estrets dels casos 
diagnosticats, i que d’aquesta manera facilitar el manteniment de l’activitat 
presencial als alumnes que siguin contactes però no s’infectin. 

o Potenciar el teletreball dels pares, dins de les mesures restrictives dels 
adults. 

 
Allargar el període de retorn als centres escolars ha de ser l’últim espai a considerar en 
les mesures restrictives per la contenció epidemiològica de la pandèmia, tal com es 
recomana des de organismes internacionals com l’OMS i l’UNICEF. 
 
 
Comissió covid 
Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria 
 
Barcelona, 20 de desembre de 2021     
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