
En quins casos el meu fill/a no pot assistir al centre?

La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut del seu fill o
filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5 °C ni presenta com a novetat cap altre
dels símptomes més freqüents de la covid-19:

- Febre o febrícula  >37,5 °C

- Tos

- Dificultat per respirar

- Mal de coll*

- Refredat nasal*

- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

- Mal de panxa, amb vòmits o diarrea

- Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s’han de considerar

símptomes potencials de covid-19 si   també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant

delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea

NO poden anar al centre escolar:

1. Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat

positius de covid-19.

2. Les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han passat la covid-19 en els

darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les situacions següents:

- Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular

(excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu).

- Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.

- Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra

prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un

contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).

- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com

a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.


