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Benvolgudes famílies, 

De nou us adjuntem informació important per l’inici del curs. 

Una vegada més, demanem la vostra col·laboració. És imprescindible 

que família i escola anem junts assumint aquest repte. És una 

responsabilitat col·lectiva.  

QUINS SÓN ELS REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES 

EDUCATIUS? 

   s ncia de simptomatolo ia compati le am  la     D-   

 fe re  tos  dificultat respirat ria  malestar  diarrea...  o am  

 ualse ol altre  uadre infecciós . 

 No ser convivents o haver estat en contacte estret amb positiu 

confirmat.  

Les famílies han de fer-se responsa les de l’estat de salut dels seus fills 

i filles.   l’inici d’a uest curs 2020-2021, haureu de signar una 

declaració responsable que entregarem als vostres fills i filles el 

primer dia d’escola. 

La família  ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 

símptoma. Les famílies són les responsables de vigilar diàriament 

l’estat de salut dels seus fills i filles prenent la temperatura abans de 

sortir de casa  l’a s ncia de simptomatolo ia ha de ser sense ha er pres 

cap fàrmac).En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels 

símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.  
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En cas  ue l’alumne presenti una malaltia cr nica d’ele ada complexitat 

que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 

SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones 

tutores i el seu equip mèdic de referència.  

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENCAS DE DETECTAR UN 

POSSIBLE CAS DE COVID-19 A L’ESCOLA. 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar 

símptomes compatibles amb la COVID-19 el protocol d'actuació serà el 

següent: 

1.- Es portarà a un dels despatxos de secretaria. 

2.- Es posarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3.- Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l'infant. 

4.- En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també el 061. 

5.- El centre contactarà am  el ser ei territorial d’Educació de Barcelona 

comarques per informar de la situació i a tra és d’ells am  el ser ei de salut 

pública. 

6.- La família de l'infant o la persona amb símptomes contactarà amb el CAP 

de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es 

decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2  l’infant i la família am   ui 

con iu hauran d’estar en aïllament al domicili fins con ixer el resultat.  

7.- En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada 

de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 
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8.- La comunicació entre els ser eis territorials d’Educació i Salut Pú lica 

garantirà la coordinació fluida. 

9.- En  ualse ol cas  l’escalada de decisions en relació al tancament de 

l’acti itat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre 

el terreny  per part de l’autoritat sanitària.  

 

 

 


