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PROTOCOL COVID-19 INFERMERIA DEL CAMPUS DEL COMPLEX EDUCATIU DE 

TARRAGONA 

- Un menor o qualsevol altre membre de la comunitat educativa del campus del Complex 

Educatiu de Tarragona, comunica al seu responsable de grup, (director/a o gestor 

COVID, o a qualsevol responsable de grups externs), aquests comunicaran la situació 

a la infermeria del Complex Educatiu de Tarragona. 

- La infermeria del Campus del Complex Educatiu de Tarragona davant d’un possible 

COVID-19, procedirà segons s’indica: 

o Protecció del personal d’infermeria amb (bata, mascareta FPP2, pantalla facial 

o ulleres i guants). 

o El personal d’infermeria recollirà a la porta del servei al menor o al membre de 

la comunitat educativa, i prendrà les dades de contacte del tutor o 

acompanyant del menor o membre de la comunitat educativa..  

o Es ficarà una mascareta quirúrgica al pacient i es conduirà fins a l’habitació 

sala COVID-19, aïllada de la resta d’espai d’infermeria. 

o Es farà l’exploració per tal d’identificar la simptomatologia del pacient: febre 

alta, cefalea, tos seca, sensació falta aire, vòmits i diarrees, pèrdua olfacte o 

gust , mal de gola etc. 

o Es comprovaran i registraran les dades del quadre d’exploració: 

§ Mesurar la temperatura 

§ Saturació d’oxigen. 

§ Tensió arterial . 

§ Auscultació.  

o Tractament: es valorarà si cal administrar medicació per controlar 

simptomatologia. 

o El personal d’infermeria davant de qualsevol dubte sobre la simptomatologia, 

l’administració de tractament o per necessitats de contrastar la informació amb 

personal mèdic , podrà contactar al 061, moment a partir del qual, es seguiran 

les instruccions mediques que s’indiquin en cada cas. 

 

- Un cop finalitzada l’exploració i l’administració dels tractaments lleus, propis 

d’infermeria, es contactarà amb el responsable del pacient al Campus per tal que: 

o Menors d’edat: els responsables dels menors al Campus, comunicaran a les 

famílies o tutors l’obligació de recollir al pacient al més aviat possible, per tal de 

rebre assistència mèdica a través del Sistema Públic de Salut. Telèfon 061. Els 

responsables dels menors al Campus, poden delegar al personal d’infermeria, 

la comunicació del resultat exploratori per tal que ho transmeti a la família o 

tutors. 
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o Majors d’edat:  

§ Membres de la comunitat educativa no treballadors del Departament 

d’Educació: es comunicarà al pacient la necessitat de comunicar el seu 

estat de salut al Sistema Públic de Salut, 061. 

§ Treballadors/es del Departament d'Educació:  

• Règim general de la seguretat social: es comunicarà al 

treballador/a la necessitat d’informar el seu estat de salut al 

Sistema Públic de Salut, 061.  

RESULTAT DE L’EXÀMEN CLÍNIC D’INFERMERIA 

El personal d’infermeria comunicarà al director o responsable COVID-19 de l’alumne si 

l’examen clínic practicat es possible quadre de cas COVID-19 per comunicar. 

El director/a COVID-19 seguiran l’algorisme de gestió del cas: 

PAS 1:Activa el TRAÇACOVID. 

PAS 2: Comunica el cas a l’inspector del centre 

PAS 3: el director/a amb la informació que rebi dels Serveis Territorials i del gestor COVID del 

Servei de Vigilància Epidemiològic: 

- Informa a la gerència del Campus per si hi pot haver afeccions fora del grup de 

convivència estable.  

- La gerència convoca al Comitè COVID-19 del Campus per si cal implementar mesures 

que afectin a altres centres, sinó no es convocarà. 

INFORMACIÓ DE L’EXAMEN CLÍNIC DEL PERSONAL D’INFERMERIA DEL COMPLEX 

EDUCATIU  

Per protecció de dades, la informació de l’examen clínic realitzada, només es podrà comunicar 

al gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològic o en qui aquests deleguin.  

El/la director/a i el/la gerent de l’OGCET, només podran rebre la informació sobre la gestió del 

cas.  

- Pacient amb evidències de COVID-19, derivat al Sistema Públic de Salut 

- Pacient sense evidències de COVID-19, derivat al Sistema Públic de Salut/domicili/pot 

continuar l’activitat normal 
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RECOLLIDA DE DADES BÀSIQUES POSSIBLE COVID-19 

Nom i cognoms del/la pacient____________________________________________________ 

Centre d’adscripció o grup-estada:________________________________________________ 

Director/a- gestor COVID del centre:_______________________________________________ 

Telèfon de contacte:____________________________________________________________ 

Tipologia del pacient: (alumne, professor, treballadors PAS, etc): 

_________________________ 

Data i hora entrada a 

infermeria:___________________________________________________ 

Data i hora de sortida 

d’infermeria:_________________________________________________ 

Identificador del sanitari que presta 

l’atenció:_________________________________________ 

Simptomatologia que presenta: 

 Examen clínic infermeria Hora 
Febre o febrícula   
Tos   
Dificultat per a respirar   
Mal de gola   
Alteració del gust o de 
l’olfacte 

  

Vòmits i/o diarrees   
Mal de cap   
Malestar   
Calfreds   
Dolor muscular   
Altres:   
 
 
Valors registrats 

 Valors normals (si-no) Hora 

Tª   

Saturació d’oxigen   

Tensió arterial   

Auscultació   

Altres:   

Observacions: 
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Diari de contactes les 24h anteriors: 

Espais utilitzats del Campus durant les 24h anteriors 

Serveis comuns utilitzats del 

Campus: 

 

Autobús: 

Menjador: 

Cafeteria: 

Copisteria: 

Altres: 

Identificació de persones amb 

contacte directe a menys de 2m 

sense protecció respiratòria 

Nom: 

Cognom: 

Telèfon: 

 

 

Nom: 

Cognom: 

Telèfon: 

 


