Benvolgudes famílies,
després d’una reunió mantinguda entre l’Ajuntament, una representant del Centre de Salut i
representants dels Centres Educatius del poble, s'ha establert un protocol a fi de facilitar el control
de la pandèmia.
Recordeu que heu de prendre la temperatura als infants cada dia abans d'anar al centre educatiu, i
que aquest NO pot assistir a classe si presenta 37'5ºC, o algun altre símptoma relacionat amb la
COVID-19 (tos, sensació de falta d'aire, dolors musculars, vòmits, diarrea, calfreds, mal de coll,
mal de cap, disminució del gust i l'olfacte).
Quan un infant, presenti símptomes de la malaltia dins el seu centre escolar:
1. Durem a l'infant a la “sala d'aïllament” on romandrà acompanyat de la seva tutora o mestra
de suport.
2. Avisarem a la família de l'infant perquè reculli el seu fill o filla tan aviat com sigui possible.
2. La mateixa escoleta es posarà en contacte amb el responsable del centre de salut per
facilitar-li un telèfon de contacte de l'infant.
3. El centre de salut telefonarà a la família per acordar una cita / visita presencial.
4. En cas que ho considerin oportú, realitzaran una prova PCR a l'infant que presenta els
símptomes.
5. L'escoleta no informarà a la resta de companys de l'aula que hi ha un cas sospitós, ja que
s'ha de guardar la confidencialitat i cal evitar una falsa alarma.
6. La resta de companys de l'aula podran seguir acudint a l'escoleta. Les mestres s'encarregaran
d'extremar les precaucions i les mesures d'higiene.
7. Si el resultat de la prova és negatiu, l'infant podrà tornar al centre escolar una vegada hagin
passat els símptomes.
8. Si el resultat de la PCR és positiu, s'activarà el protocol a través d'EDUCOVID i s'aïllarà a
tots els contactes estrets d'aquell infant (segurament tot el seu grup de convivència estable).
Tots aquests contactes seran citats per a la realització d'una PCR, no heu de demanar cita
vosaltres.
9. Únicament es realitzarà la prova als contactes estrets de “l'infant positiu” (mestra i
companys), no es realitzarà cap prova als pares dels companys de l'aula.
10. Tan si la resta de resultats són positius com negatius, i si els responsables sanitaris no
indiquen el contrari, tots els contactes estrets de “l'infant positiu” hauran de fer quarantena
domiciliària de 14 dies.

Les famílies que tenguin dubtes relacionats amb casos o contactes estrets en l'àmbit educatiu
poden contactar amb INFOCOVID PEDIÀTRIC al telèfon 900 700 222.
Les famílies que tenguin un altre tipus de dubte no assistencial relacionat amb la COVID-19
poden contactar amb la Direcció General de Salut Pública al telèfon 900 101 863 o al correu
electrònic educacovid@dgsanita.caib.es.
Recordeu que en els moments de les entrades i sortides del centre hem de mantenir una distància de
seguretat de 2 m. Siau pacients, eviteu les aglomeracions i procureu estar poca estona dins el centre.
El vostre infant, a l'escoleta, només té contacte amb els infants del seu “grup estable de
convivència”, procureu que sigui així també fora de l'escoleta.
Les persones que venguin a acompanyar o cercar els infants sempre han de dur mascareta.

LA VOSTRA COL·LABORACIÓ ÉS BÀSICA PERQUÈ L’ESCOLA ESDEVINGUI UN
ENTORN SEGUR.
DES DELS CENTRES HEM POSAT TOTES LES MESURES D’HIGIENE I DESINFECCIÓ
NECESSÀRIES PER AL CONTROL DE LA PANDÈMIA.
ENTRE TOTS I TOTES EN SORTIREM!!!

