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MANEXO DO CASO CONFIRMADO




No caso de que a PDIA solicitada resulte positiva, o caso sospeitoso pasará a
considerarse caso confirmado de COVID-19 e os profesionais sanitarios de atención
primaria poranse en contacto co paciente ou a persoa de referencia para informar deste
resultado, realizar o seguimento clínico e facer fincapé nas medidas hixiénicas e de
illamento. Ademais, se as condicións socio-sanitarias o permiten, e o paciente ou a persoa
de referencia da o seu consentimento, serán incluídos na plataforma TELEA para o
seguimento do paciente de forma telemática. Por outra banda, todas aquelas persoas que
obteñan un resultado positivo nunha proba de antíxenos de autodiagnóstico serán
considerados directamente como un caso confirmado.
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.

IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS ESTREITOS NO CENTRO EDUCATIVO



A rede de contactos esta formada por aquelas persoas situadas a menos de 2 metros da
persoa da que se define a rede.
No caso de aulas, laboratorios, comedores e outros espazos: adoptarase o mesmo
criterio do radio de 2 metros arredor da persoa.

IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS ESTREITOS ANTE CASOS ESPORÁDICOS






Defínese como caso esporádico nun centro educativo a todos os casos confirmados de
infección activa que NON formen unha agrupación mínima de 5 ou máis casos nunha
contorna específica do centro educativo NIN supoñan unha afectación do 20% ou máis do
total de persoas que forman parte desa contorna (alumnado/persoal).
Ante a aparición de casos esporádicos nun aula (ou outra contorna específica do centro
educativo) entre o alumnado/traballadores de educación infantil e primaria, non se
identificarán contactos estreitos nos centros educativos. Non obstante, as persoas con
inmunosupresión son especialmente vulnerables e sempre deberán realizar medidas de
corentena se teñen un contacto estreito cun caso positivo.
Os centros doutros niveis educativos diferentes a educación infantil e primaria, nos que
unha porcentaxe moi elevada do alumnado xa conta coa pauta completa de vacinación e
non é necesario realizar corentenas domiciliarias, continuarase identificando aos

contactos estreitos e indicando as medidas que procedan para a poboación xeral
segundo ao seu estado vacinal ou situación de vulnerabilidade.
MANEXO DOS CONTACTOS ESTREITOS IDENTIFICADOS NO CENTRO EDUCATIVO










As persoas incluídas na listaxe de contactos estreitos remitidas á CSC a través de
EduCOVID, recibirán información da CSC (sms ou chamada telefónica) indicándolles que
medidas de prevención deben seguir.
Medidas a seguir polas persoas que forman parte da rede de contactos dun caso
esporádico en educación infantil e primarias que deben seguir durante os 10 días
seguintes ao último contacto coa persoa positiva. Realice unicamente actividades que
sexan esenciais. 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.
Deberán gardar corentena domiciliaria todos os contactos estreitos de casos confirmados
de COVID-19 que non estean completamente vacinados, non pasaran a COVID-19 nos
últimos 6 meses ou estean inmunodeprimidos.
Unha persoa contacto estreito deberá seguir medidas de vixilancia, estando exenta de
corentena, cando estea completamente vacinada ou pasara a COVID-19 hai menos de seis
meses. Estas persoas poden saír do domicilio e acudir ao centro educativo, pero deben
extremar as medidas de prevención e control, facendo sempre uso da máscara cando
compartan espazo con outras persoas e non manteñan unha distancia mínima de 2
metros.
Estarán exentos de corentena e vixilancia aquelas persoas que fosen diagnosticadas
coma caso confirmado de COVID-19 nos últimos 3 meses.De igual forma, cómpre
recordar que os coniventes de contactos estreitos que non tiveron contacto estreito co
caso confirmado, poden continuar coa súa vida habitual.

