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Què he de fer si al meu fill o filla li han de
fer una PCR per presentar símptomes?
El nen o nena ha de fer aïllament domiciliari fins a tenir el resultat de la prova.

Els germans en edat escolar també han de fer aïllament. NO poden assitir al
centre educatiu.

La resta de convivents que no treballin a un centre escolar, poden fer vida normal.

I si hi ha un positiu al grup del meu fill o filla?
Si el positiu es confirma mentre els alumnes son a l'escola, acabaran la
jornada lectiva amb normalitat.

Un equip del CAP de referència es desplaçarà a l'escola per a realitzar les
proves PCR

el mateix dia, sempre que sigui possible.

En acabar la jornada lectiva, els alumnes del grup marxaran directament a
casa (sense extraescolars) i iniciaran la quarentena.

I si es confirma un positiu durant el cap
de setmana?
La direcció del centre educatiu us comunicarà el positiu i l'alumne haurà
d'iniciar la quarentena de forma inmediata.

La direcció del centre educatiu us informarà el dia i l'hora en la quals els
alumnes hauran d'anar a l'escola (extremant les mesures de seguretat i
higiene) per fer les PCR i rebre les instruccions per seguir l'activitat lectiva
durant la quarentena.

Per què es fan PCR a les escoles?
Sempre que sigui possible, les PCR es faran a les escoles per evitar la
sobrecàrrega dels centres d’atenció primària.

Quin tipus de PCR es faran a les escoles?
La tècnica de frotis nasal utilitzada és menys agresiva que la del frotis
nasofaringi.

És una tècnica molt senzilla que només requereix posar un

bastonet a l’interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l’entrada.

Podem acompanyar les nostres filles i
fills durant la prova?
No està recomanat ja que l'entrada de les famílies a l'escola trencaria totes les
sectoritzacions que s'han fet als centres educatius.

Si la PCR de la meva filla o fill surt
negativa, pot tornar a l'escola?
NO. Si al seu grup ha sortit un positiu, encara que la PCR del teu fill o la teva
filla surti negativa, ha de fer TOTA la quarentena.

Els convivents i els germans també han
de fer quarentena?
Si la PCR del vostre fill o filla és negativa, NOMÉS ell o ella ha de fer
quarentena.

Els germans i la resta de convivents poden fer vida normal.

