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RESUM NOU PROTOCOL GESTIÓ COVID
Quan surti un cas positiu de Covid al grup, el tutor o tutora es posarà en contacte amb les famílies per
enviar un comunicat amb la següent informació:
Seguint el que estableix el nou protocol de gestió de casos en centres educatius,
l'alumnat No immunitzat, és a dir, l'alumnat que
no té la pauta de vacunació completa o
no ha passat la covid en els últims 3 mesos
ha de fer quarentena de 7 dies per tallar les cadenes de transmissió.
En aquest cas no cal que es faci cap prova diagnòstica. Si aparegués algun simptoma compatible amb
Covid, s'haurà de posar en contacte amb el seu metge.
L'alumnat immunitzat, és a dir, l'alumnat que
té la pauta de vacunació completa o
ha passat la Covid en els últims 3 mesos
No ha de fer quarentena, per tant pot continuar l'activitat lectiva de forma presencial a l'aula. És
recomanable pels qui tenen la pauta de vacunació completa, no pels qui hagin passat la Covid en els
últims 3 mesos, fer-se un test d'antígens ràpid (TAR). El centre educatiu gestionarà les proves TAR
gratuïtes a les farmàcies autoritzades i us informà a través del tutor del vostre fill quan estaran
activades a la targeta sanitària.
Si arribat el moment, a la farmàcia us indiquen que no està activat el TAR a la targeta sanitària,
comuniqueu-ho al seu tutor per tal de resoldre la incidència.
Es considera pauta de vacunació completa quan han passat 14 dies des de l'última dosi, que
normalment són dues. Quan la persona ha passat la covid amb una dosi es cosidera pauta completa.

MOLT IMPORTANT
Recordeu que, en cas que l'alumne presenti qualsevol símptoma compatible amb Covid, encara que
aparegui aïllat, i per lleu que sigui, no podrà accedir al centre. Us haureu de posar en contacte amb el
seu metge. En qualsevol cas, l'alumne haurà d'haver estat sense símptomes els 3 últims dies abans
d'incorporar-se al centre.
Igualment, si l'alumne conviu amb un positiu, o amb algú que estigui esperant el resultat d'una prova,
per prevenció, és convenient que no accedeixi al centre.
Els resultats positius dels TAR que es facin a casa, per tal que puguin quedar recollits al sistema i
permeti iniciar el protocol de gestió de casos al centre educatiu, s'hauran de comunicar a la farmàcia i
al tutor de seguida que es conegui el resultat.
Gràcies per la vostra col·laboració.
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