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Benvolguda família, 

 

Us fem arribar aquesta informació amb l’objectiu d’aclarir alguns aspectes referents a la 

gestió dels casos COVID-19 quan es realitzen proves PCR. Intentarem respondre tres 

preguntes de forma clara, breu i concisa: 

 

1- Quan es REALITZA UNA PROVA PCR? 

a) És un CAS SOSPITÓS perquè presenta símptomes compatibles amb la COVID-

19. (La persona contacta amb el CAP). 

b) És un CONTACTE ESTRET perquè ha estat en contacte amb un cas positiu de 

COVID-19 i se l’ha identificat des de Salut com a contacte estret. (El CAP/Salut 

contacta amb la persona). 

 

2- Quan un alumne/a POT ANAR A L’ESCOLA? 

● Mentre espera el resultat de la PCR d’una persona convivent per ser un 

contacte estret d’un cas confirmat de COVID-19. S’entén com a persona 

convivent les persones que viuen amb l’alumne. (Així doncs, quan es detecta un 

positiu en un grup classe i es fan les proves PCR a tot el grup, els germans 

d’alumnes d’aquest grup poden continuar assistint al centre mentre esperen el 

resultat del seu germà). 

 

3- Quan un alumne/a NO POT ANAR A L’ESCOLA? 

● Quan li han fet una prova PCR (pel motiu que sigui) i resta a l’espera del resultat. 

● Mentre espera el resultat de la PCR d’una persona convivent per ser un cas 

sospitós. 

● En qualsevol cas, quan hi ha un cas positiu de COVID-19 d’una persona 

convivent.  

 

Per fer un bon seguiment i control, els centres hem de registrar totes les proves PCR 

que es realitzen a l’alumnat. És per això que us demanem que en el cas que realitzin 

una prova PCR al vostre fill/a per algun motiu, ens ho comuniqueu i ens informeu de 

la data i del resultat de la prova per telèfon o correu electrònic. 

 

Esperem haver-nos explicat bé, ja sabeu que restem a la vostra disposició per a 

qualsevol dubte o aclariment. 

Continuarem treballant per fer de l’escola un lloc segur i veure-la plena de nens i nenes. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, comprensió i esforç per fer-ho possible. 

 

 

Cordialment, 

Equip Directiu 

mailto:llar-centfonts@xtec.cat
mailto:col-santjosep@xtec.cat

