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COMUNICACIÓ A LES FAMÍLIES I ELS ESTUDIANTS INS TORRE ROJA 
 
 
Benvolgudes famílies i estudiants, 
 
Us informem que hi ha un canvi de protocol sobre quina institució notifica el dia i l’hora de la 

realització de les PCR als alumnes del grup classe confinat per un/a company/a positiu. Fins 

ara us trucaven per telèfon des de l’ambulatori (CAP 3, MONTBAIG). A partir d’avui serà el 

tutor del centre qui us enviarà un llistat amb el dia i l’hora que us haureu de personar al 

“Casal la Unió” perquè el vostre fill/a es faci la PCR quan un company/a de classe ha 

donat positiu de la seva classe. 

 
Si us plau, estigueu atents al vostre correu/IEDUCA vosaltres com a pares o tutors legals i 

l’estudiant rebreu aquest correu. 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que pugueu necessitar. 

 

Cordialment, 

 

 

 

Manel Merino 

DirectOR INS Torre Roja 

 

PD. Casal la Unió, carrer Dos de Maig, 41 (Viladecans) 

 

 

 
Viladecans,  28 d’octubre de 2020 
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Consells per fer correctament les quarantenes  

- En sortir del centre cal anar directament al domicili. No es pot assistir a activitats extraescolars, ni a 

domicilis d’altres familiars o a altres llocs que no siguin el domicili habitual. 

 - No es pot sortir del domicili, ni rebre visites de persones que no siguin convivents.  

- Cal evitar el contacte amb persones vulnerables.  

- En cas de contacte físic proper, especialment per a infants més grans de 6 anys, és recomanable 

utilitzar mascaretes, tant pel que fa la persona que està fent la quarantena com per a les persones 

convivents. 

 - Quan la persona que es troba en quarantena estigui fora de la seva habitació, si és més gran de 6 

anys i està acompanyada, ha de portar mascareta i rentar-se les mans de manera freqüent, 

especialment, abans i després de sortir de l’estança. Cal ventilar bé la sala o cambra.  

- En el cas que es facin els àpats en comú cal fer un ús exclusiu dels estris, mantenir les distàncies 

adequades i després ventilar bé l’estança.  

- Totes les persones que conviuen s’han de rentar les mans sovint.  

- Cal rentar la roba diàriament.  

- Els jocs i les joguines no s’han de compartir i cal netejar-los i desinfectar-los de manera adient.  

- Cal netejar i desinfectar sovint les superfícies de contacte més freqüent (poms de les portes, taules, 

cadires, etc.).  

- Cal vigilar els símptomes i, si n’apareixen, cal contactar amb el CAP de referència. 

ALTRES ASPECTES IMPORTANTS PELS CONTACTES ESTRETS DEL GRUP ESTABLE DE CONVIVÈNCIA 

CLASSE 

Encara que la PCR del vostre fill o filla sigui negativa, cal fer la quarantena durant tots els dies 

establerts. Amb una primera PCR sabem que en aquell moment no té la malaltia, però aquesta es pot 

desenvolupar més tard mentre dura el període d’incubació del virus.  

És molt important, per tant, fer bé la quarantena i observar que no apareguin símptomes. Durant els 

dies de quarantena no es pot desenvolupar cap mena d’activitat fora del domicili, ni rebre visites de 

persones no convivents.  

Si apareixen símptomes, cal que consulteu el vostre centre d’atenció primària (CAP). És important 

aclarir que els contactes dels contactes estrets no han de seguir cap mesura especial. És a dir, els 

germans i germanes d’alumnes que estiguin fent quarantena, poden assistir a classe amb normalitat. 
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