PROTOCOL ESCOLAR COVID-19
Us repassem els aspectes més rellevants del protocol Covid.
Si l'alumne/-a presenta símptomes a casa:
-

Ja no ve al centre
Heu d'anar al CAP de referència i que el vostre pediatra valori. Si valora la
realització d'un PCR, i si no també, heu d'informar al centre. Quan tingueu el
resultat també heu d'informar-nos al correu de la classe. Mentre s'espera el
resultat cal fer confinament preventiu.

Si l'alumne/-a presenta símptomes al centre:
- s'aïlla del seu grup.
- se li canvia la mascareta.
- s'avisa a la família que l'ha de venir a buscar.
- És obligatori posar-se en contacte amb el CAP de referència i que el vostre
pediatra valori. Si valora la realització d'un PCR, i si no també, heu d'informar al centre.
Quan tingueu el resultat també heu d'informar-nos al correu de la classe. Mentre
s'espera el resultat cal fer confinament preventiu.
- No s'informa a les famílies d'un grup de PCR en espera de resultats. En tot
cas s'informarà d'un cas positiu que comportarà el confinament d'un grup i de les
mesures a prendre a partir d'aquell moment.
En el cas que s'hagin de realitzar proves PCR en un grup classe (quan hi ha un positiu)
es faran al centre, s'avisarà amb temps i podrà estar present un membre de la
família, si així es vol, mentre es realitza la prova.
En un cas positiu la quarantena és obligatòria per a tota la família encara que la resta
de familiars tinguin resultats negatius a la PCR.
En el cas del grup classe la quarantena preventiu és només obligatòria per al membre
del grup confinat (no pares ni germans) si el resultat del PCR és negatiu, ja que és
només l’alumne/-a qui ha estat en contacte amb el positiu.
La direcció del centre és la responsable de coordinació amb el referent Covid del
Departament d’Educació i amb la referent del CAP.

