
REQUISITS PER PODER VENIR A L’INSTITUT A REALITZAR LA PROVA 

  

  

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  

  

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  

 Que no hagin estat en  contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.   

 Calendari vacunal al dia.  

   

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el 
risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta 
–amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre 
l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:  

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 
tractaments immunosupressors).  

 Diabetis mal controlada.  

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una 
declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles 
compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.  També han d'informar al centre educatiu 
de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte 
estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.  

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura 
abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.   


