
 
 

 

COVID-19 
 

PROTOCOL DIRIGIT A LES FAMÍLIES 
 

La direcció del centre prega la màxima col·laboració i responsabilitat de les famílies de l’alumnat de 

l’Institut Julio Antonio per la ràpida detecció i actuació davant la COVID-19. Per això, us transmetem 

algunes indicacions de vital importància:  

➢ No han d’assistir al centre l’alumnat que tingui símptomes compatibles amb la COVID-19. La família 

ha de verificar, abans d’anar a l’institut, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui elevació 

de la temperatura superior a 37,5ºC. així com tampoc cap altre dels símptomes següents: 

• - Tos 

• - Malestar general 

• - Mucositat 

• - Dolor generalitzat als ossos i a la 

musculatura 

 

• - Alteració del gust o de l’olfacte 

• - Dificultat per a respirar 

• - Nàusees 

• - Vòmits 

  - Diarrea 

➢ Tampoc no pot anar a l’institut l’alumnat que es trobi en alguna d’aquestes situacions:   

 

- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  

- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.  

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

- Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret 

d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.  

 

A més a més, us informem del protocol que seguirà  l’Institut Julio Antonio davant d'una persona 

que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 durant l’estància al centre:  

 

1) Es portarà al discent a un espai separat d'ús individual.  

2) Se li posarà una mascareta quirúrgica i un docent quedarà al seu càrrec fins que el vinguin a buscar.  

3) Qualsevol membre de l’equip directiu que es trobi en aquell moment de guàrdia contactarà amb la 
família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent amb la major brevetat possible.  

4) En cas de presentar símptomes de gravetat trucarà també al 061.  

5) El director ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través 
d’ells amb el servei de Salut Pública.  
 

 La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 

situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la 

família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que 

finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels 

contactes estrets.  

 


