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Què cal saber sobre la grip A ?
Davant l’allau d’informacions
que van apareixent sobre la grip
A i, sobretot, després de les
recomanacions fetes als centres
educatius pel Departament
d’Educació i pel Departament de
Salut, voldríem aportar el nostre
gra de sorra per tal d’aclarir
alguns dubtes que puguin
sorgir en el si de la comunitat
educativa i, principalment, entre
els treballadors i treballadores del
Departament d’Educació.
La grip A acabarà afectant
molta gent, malgrat totes les
mesures que s’adoptin, però el
que és realment important és
que serà igual de benigna o de
maligna que la grip convencional.
De moment, el que ha passat
durant l’hivern a l’hemisferi sud,
sembla confirmar que l’evolució
de la malaltia és benigna i que la
seva incidència és menor del que s’esperava.
La grip A, com tota malaltia respiratòria, s’encomana
bàsicament per l’aire, quan s’està a prop d’una altra persona (a
menys d’un metre). Per tant, ens podem contagiar al transport
públic, al supermercat, al cinema, etc. i, naturalment, als
centres educatius.
Moltes de les mesures referents a la higiene, a més de ser
inaplicables a l’aula (sobretot les que es refereixen a la neteja
i desinfecció de superfícies i de material compartit) són poc
útils, ja que perquè fossin realment eficaces s’haurien de posar
a la pràctica molt freqüentment, mantenir els/les alumnes
separats/des i que cadascú només fes servir el seu material, és
a dir, mantenir-se tothom aïllat.
Per tant, serà molt difícil evitar que la gent s’encomani la
grip. També serà molt difícil saber si una persona ha passat
la grip A o una grip estacional, ja que els símptomes són els
mateixos i, només en el cas que s’hagi d’anar a l’hospital es

Recomanar no tossir o esternudar a la cara de l’altre és
correcte i també ho és recomanar fer-ho sobre la màniga o
sobre un mocador de paper. També ho és que la persona
malalta no vagi a classe fins que estigui curada per no
contagiar ningú (igual que ho és amb una grip estacional).
En canvi no serveix de res que els alumnes no afectats
es quedin a casa. Rentar-se les mans sovint, és també
una mesura correcta, sempre que no impedeixi el normal
desenvolupament de les classes.

podrà fer el diagnòstic. En els CAP, de
moment, no es disposa de mitjans segurs
per saber de quina grip es tracta. A més,
actualment els tests de diagnosi ràpida de
la grip són poc fiables.
Les directives donades des de Sanitat
són les adequades des del punt de vista
epidemiològic (trenquen la cadena
epidemiològica), però força inaplicables i
d’escassa eficàcia, si no és a costa d’aturar
la vida social i econòmica del país.
És impossible mantenir les persones
separades sempre a més d’un metre;
netejar les superfícies i els materials que
es toquen de manera que no estiguin
contaminats; no tenir cap mena de
contacte físic o rentar-se les mans a cada
moment, si no és que tothom es queda
confinat a casa i no surt si no és amb
mascareta i guants.
En qualsevol cas, és important que les
mesures siguin les mateixes per a tothom.
Si mirem les directives de la OMS i de la
UE són similars a les que s’han donat aquí (i per tant tenen els
mateixos defectes i virtuts).
Els grups que es volen vacunar (si la vacuna arriba), també
són els adients:
z Els grups que poden tenir complicacions: embarassades i
persones amb patologies prèvies.
z El grups que pertanyen als serveis essencials, com ara
sanitaris, policies, bombers, etc. El professorat podria ser
també un grup que es podria vacunar si penséssim en
assegurar el servei en fases àlgides de l’epidèmia, però no
és una cosa imprescindible.
Amb tot, no hem de perdre de vista l’eficàcia real que
puguin tenir les vacunes enguany. Caldrà fer-ne una valoració
objectiva a posteriori.

Demandes d’USTEC·STEs al Departament
z Que les directrius siguin clares i factibles en una classe
o en un centre educatiu i que quedi clar què fer quan
un alumne/a o un treballador/a tingui símptomes de
grip, proporcionant les eines adients per fer-ho i que
la responsabilitat de la comunicació, si s’escau, amb el
Departament de Salut, sigui d’Educació i no recaigui en
els centres educatius.
z Que es tingui planificada d’antuvi una previsió de
substitucions per si hi ha un pic de l’epidèmia.
z Que tingui un pla d’actuació consensuat amb els i les
delegades de prevenció i el servei de prevenció, i una
comissió de seguiment d’aquest pla.

z Que les directrius siguin per a TOTS
ELS CENTRES EDUCATIUS (públics,
concertats i privats) per evitar
situacions de desconcert entre el
professorat i entre les famílies.
z Que s’informi de manera igual a tota
la comunitat educativa: per tant els
escrits o fulls informatius haurien de
ser els mateixos per a tothom.

Compromisos del Departament

Webs d’interès
Les recomanacions del Departament d’Educació són al web
del Departament: Inici > Àrees d’actuació > Centres i serveis
educatius > Seguretat i salut > Recomanacions per afrontar el virus de la
grip A en l’àmbit educatiu.
Departament de Treball: Inici > Àmbits d’actuació > Seguretat i salut
laboral > Organització i gestió de l’activitat preventiva > Informació
sobre la Grip A (H1N1)

Departament de Salut:Actuació davant d’agrupacions de casos humans
Després de la reunió de la Comissió
Paritària de Seguretat i Salut, el Departament
d’infecció pel nou virus de la grip A(H1N1) i formulari de notificació
d’Educació es va comprometre a:
http://www.gencat.cat/especial/grip_a/cat/index.htm
z Crear una comissió de seguiment del
tema.
Altres:
z Formar el professorat sobre la grip
http://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/blogs/grip_llarg.pdf
A per aclarir dubtes de com fer les
http://www.informaciongripea.es/
aplicacions de les recomanacions.
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
z Posar recursos a les escoles per
http://www.who.int/es/
facilitar l’aplicació d’algunes de les
http://www.cdc.gov/h1n1flu/espanol/
recomanacions (sabó als lavabos,
mocadors i eixugamans de paper,
Al Blog de salut laboral d’USTEC-STEs hi ha informació sobre aquest
servei de neteja suficient, etc.), tot i
tema i en seguirem donant.
que moltes recomanacions siguin
d’escassa viabilitat en una classe
(desinfecció del material compartit,
neteja freqüent de les superfícies,
rentat de mans després de cada tos o esternut, etc.)
z Cal reclamar el suport del Departament si hi ha problemes
amb alumnes que vinguin a classe malalts.
z Modificar el protocol enviat a les direccions del
centres que els permet: (cita textual) “adoptar mesures
z I, sobretot, no cal amoïnar-se massa pel tema. Les
organitzatives excepcionals per atendre l’alumnat amb
recomanacions impossibles de complir, no es poden
la màxima normalitat. En aquest sentit, el manteniment
complir.
del servei ha de ser un objectiu prioritari i, per tal
z Pel que fa a les altres mesures d’higiene, les reforcem
d’assolir-lo, es poden aplicar mesures que modifiquin
una mica, que també anirà bé per practicar uns hàbits
la planificació inicial de l’organització dels grups, les
saludables, amb grip A o sense.
substitucions, les hores d’atenció a la diversitat, les
z Si és algun docent o un/a altre/a treballador/a del centre
hores de dedicació a càrrecs de coordinació i òrgans
qui es posa malalt, cal que vagi al seu metge que, amb el
de govern, les hores de tutoria, les hores de guàrdia i
millor criteri, li donarà la baixa, perquè es quedi a casa
les hores d’esbarjo”, donat que aquest redactat podria
fins que es curi (com s’hauria de fer també amb qualsevol
induir a moltes arbitrarietats. Des d’USTEC-STEs
malaltia contagiosa). El Departament d’Educació ha
vam demanar que si s’haguessin d’adoptar mesures
assegurat que hi haurà prou substituts i substitutes.
organitzatives excepcionals s’haguessin d’autoritzar
Exigirem que així sigui!
des del Departament, prèvia consulta a la Comissió de
seguiment que s’ha de crear, (i naturalment previ acord
Esperem que el Departament d’Educació no s’excusi en
del claustre i del consell escolar del centre).
què ja ha donat unes recomanacions conjuntament amb el
z Les mesures organitzatives que comportin modificacions Departament de Salut per defugir la responsabilitat que té en
de condicions laborals s’han de negociar en la Mesa aquest tema.
El Departament ha de garantir el funcionament dels centres
Sectorial.
El Departament, a hores d’ara, encara no ha complert cap educatius, però no induint les direccions a fer “miracles” amb
l’esforç dels i les docents i “l’aprofitament” dels recursos,
d’aquests compromisos.
com diu en el document sobre les recomanacions als centres
Quines són les recomanacions d’USTEC- per la grip A (reproduïdes anteriorment), sinó donant les
substitucions des del primer dia i facilitant tot allò que les
STEs al professorat ?
recomanacions diuen que s’ha de fer.
El Departament d’Educació ha de ser el responsable del
z Informar els alumnes i els pares de les recomanacions que ha
donat el Departament d’Educació, advertint que hi ha coses seguiment de la grip A als centres educatius i de la coordinació
impossibles de complir (evitar que els alumnes es toquin i que amb Salut pel que fa a la comunicació de casos i per tot allò
comparteixin material i joguines, rentar-se les mans sempre que s’hagi de decidir. És del tot inacceptable que deixi aquesta
que hagin tocat alguna cosa susceptible d’estar contaminada, responsabilitat als centres.
El Departament també ha de complir els seus
desinfectar tot sovint superfícies i material, etc.)
z També cal exigir al Departament que hi hagi sabó i compromisos i crear la comissió de seguiment, sense actuar
paper per eixugar-se les mans als lavabos de l’alumnat i al marge dels treballadors/es i dels seus/ves representants,
del professorat (la qual cosa, tot sigui dit de pas, hauria i donar la informació necessària a les persones i als òrgans
d’estar totalment normalitzada en els centres educatius). corresponents.

