Benvolguts pares i mares:
Us volem comunicar que durant aquests últims dies, s’ha detectat a l’escola un cas
de polls, per la qual cosa, com es tracta d’un procés que s’encomana fàcilment, us
recomanem una sèrie de mesures profilàctiques.
En principi, un dels millors remeis és una bona higiene, tot i que tenir polls no
vol dir ser brut ni és una cosa vergonyant.
Actuacions:
 S’ha d’aplicar durant tres dies una loció antiparasitària. S’aplica al vespre i es fa
una fricció amb els dits, mirant que els cabells quedin ben xops del producte,
sense esgarrapar la pell del cap i procurant que no entri als ulls.
 Passades 12 hores des de que es fa la fricció capilar, es renta bé el cap amb
aigua i sabó.
 Aquest tractament elimina els paràsits adults, però no les llèmenes. Per
alliberar-se’n, hem de mullar els cabells amb una solució tèbia d’aigua i vinagre i
pentinar els cabells amb una pinta de pues, ben espesses.
En cas de que detecteu polls i llèmenes al cap del vostre fill o filla, cal que es
quedi a casa fins que estigui net, a fi d’evitar el contagi.
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