Protocol d’actuació d’avant la detecció de símptomes
compatibles amb la Covid-19 entre l’alumnat

La primera setmana del curs, heu de signar i lliurar al centre:
1) Consentiment informat per a la realització dels test PCR durant el curs
escolar
2) Declaració responsable sobre el compromís de seguir les normes
establertes en el protocol i a mantenir al centre informat
3) Declaració responsable Aproscom Fundació
4) Declaració responsable Transport Aproscom Fundació

Si l’infant té una malaltia crònica
que augmenti el risc de gravetat en cas d’infecció per Covid-10
Es valorarà amb la família i l’equip sanitari
la millor forma de reprendre el curs.

Cada dia, abans d’assistir al centre, heu de prendre la temperatura a l’infant.
Si té més de 37.5ºC o altres símptomes compatibles amb la Covid-19,
no pot assistir al centre.
Truqueu a l’escola per avisar
i contacteu amb el vostre centre de salut.

NO pot assistir al centre si:
x
x
x
x

Està en aïllament domiciliari
Està fent quarantena domiciliària
per ser contacte estret d’un positiu confirmat
Té símptomes compatibles amb la Covid-19
Un germà o germana convivent té símptomes compatibles,
fins tenir resultat negatiu de la prova del germà.
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Si l’infant presenta símptomes durant la jornada escolar:
1. Traslladarem l’alumne a una sala d’aïllament.
Estarà acompanyat per un adult.
2. Us trucarem per telèfon.
Heu de tenir sempre un telèfon de contacte.
Aviseu-nos si canvieu de número.
3. Haureu de venir a recollir l’infant
i trucar al vostre centre de salut.
4. No utilitzeu transport públic per anar a casa o al metge.
5. Si es fa una PCR a l’alumne, no podrà assistir fins tenir el resultat.
x Si la PCR es negativa, pot tornar a l’escola quan s’hagi resolt el
problema de salut.
x Si la PCR es positiva, es seguiran les mesures que indiqui el seu
equip sanitari.
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