Escola Dr. Samaranch
GESTIÓ DE CASOS COVID-19 A LES ESCOLES

Benvolgudes famílies, us fem extensives una sèrie d’informacions, que de ben segur,
aclariran els dubtes que es van generant relacionats amb la gestió dels possibles casos
covid-19 a l’escola.
✓ Un cas sospitós, és aquell que té simptomatologia i a qui se li ha demanat una
PCR. Aquest ha de fer aïllament domiciliari mentre espera el resultat de la prova.
També s’han de quedar a casa els germans que van a l’escola.
✓ No han de fer confinament els contactes estrets del grup de convivència
(companys/es de l’aula) mentre el cas sospitós estigui a l’espera del resultat de
la prova.
✓ Quan es confirma que un alumne, o tutor/a és positiu en covid-19, tots els
contactes estrets (tots el companys de classe) s’hauran de fer la prova PCR i fer
la quarantena. Els germans de l‘infant que hagi donat positiu i siguin alumnes de
l’escola, hauran de fer confinament per ser contactes estrets convivents.
✓ Per facilitar la recollida de mostres, per evitar que cada família hagi de demanar
hora per fer la prova i evitar la sobrecàrrega dels centres d’atenció primària, una
unitat mòbil es desplaçarà a l’escola per fer les proves. Per això, s’ha demanat
que cada família signés l’autorització. Aquesta facilita la feina i escurça el temps
per conèixer els resultats.
✓ Per recollir mostres de PCR a les escoles, s’utilitzen tècniques de frotis nasal
menys molestes que les de frotis nasofaringe. És una tècnica senzilla que només
requereix posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals. L’entrada de pares
o mares a l’escola per acompanyar els infants no és procedent ja que trencaria
totes les sectoritzacions i mesures de seguretat de l’escola.
✓ Les famílies que heu signat que no autoritzeu que facin la PCR als vostres fills,
si és dona el cas, haureu de demanar hora per fer-la al CAP.
✓ Un resultat negatiu de la PCR d’un contacte estret obliga igual a mantenir la
quarantena durant tots els dies establerts. Amb una primera PCR se sap que la
persona en aquell moment no té la malaltia, però aquesta es pot desenvolupar
més tard, mentre dura el període d’incubació del virus: per això és tan
important fer la quarantena. Durant tot aquest període no es pot fer cap
mena d’activitats fora del domicili.
✓ Els germans/es d’alumnes que estiguin fent quarantena poden assistir a classe
amb normalitat.
✓ No és necessari fer proves PCR per retornar a l’escola ni tampoc certificats
mèdics.

