CORONAVIRUS
Resposta a preguntes freqüents

Que haig de fer si
presento símptomes
compatibles amb
COVID-19 ?
Si detecteu que l’alumne te símptomes compatibles amb el COVID-19 o
bé ha estat diagnosticat ho heu de comunicar al centre trucant al
telèfon 93 379 40 97 indicant el nom de l’alumne i el grup al que
pertany i avisar al seu tutor. Recordeu trucar també al vostre CAP de
referencia o al 061 on us facilitaran tota la información necessaria.

Quan m’haig
de confinar?
El Departament de Salut especifica en quins casos ens
hem de confinar si tenim un possible cas de coronavirus a l’escola:

Cas sospitós: Mentre no se sàpiga el resultat de la PCR, només els
germans que vagin a la mateixa escola s’han de quedar a casa. La resta
de companys, tant del cas sospitós com dels germans, hauran de
continuar fent vida normal.
Cas confirmat: Fins i tot, un cop es confirmi el cas, els companys
hauran de continuar anant a l’escola fins que la direcció del centre
educatiu comuniqui el contrari. La direcció, per indicació del Servei de
Vigilància Epidemiològica Territorial, serà qui informarà sobre quan i fins
quina data s’ha de deixar d’anar a classe.

Soc un
contacte estret?
Els contactes estrets són les
persones que han compartit espai
amb un positiu de COVID-19 a menys
de 2 metres de distància, durant més
de 15 minuts, sense protecció i des de les
48 hores prèvies a l'inici dels símptomes. Si la
persona positiva no ha tingut símptomes, es tindran en compte les 48
hores prèvies a la realització de la prova diagnòstica. En qualsevol cas
rebràs una trucada telefònica o un missatge que et confirmarà que ho
ets.

Quant temps
de confinament
hauré de fer?
Com especifica Salut, això depèn del que indiqui el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial
però, generalment, els períodes obligatoris d’aïllament i quarantena són els següents:
Casos confirmats: Han de fer aïllament a casa durant 10 dies, encara que siguin persones
asimptomàtiques. A més, caldrà que l’estudiant hagi estat com a mínim tres dies sense cap
símptoma abans de tornar a l’escola.
Contactes estrets: En aquests casos, es farà una quarantena de 10 dies, encara que la PCR
surti negativa. La quarantena coincideix amb el període d’incubació del virus, és a dir, el temps
en el qual poden aparèixer els símptomes. A més, si la PCR surt negativa, pot ser necessari fer un
test d’anticossos per descartar que no es tracti d’un procés ja passat i curat.

M’haig de fer
una PCR?
Quan i a on?
Amb l’inici del curs escolar i els primers aïllaments de grups bombolla,
Salut prioritzarà les PCR a les escoles abans que als CAP si hi ha un cas
positiu en una classe. Ho farà amb unitats mòbils que es desplaçaran als
centres per fer els tests.
En aquest sentit, les escoles estan fent arribar a les famílies una autorització
per poder fer tests al centre educatiu, en cas que es consideri necessari. A
més, si la PCR es fa a les escoles, els resultats estaran disponibles a través de
l’aplicació La Meva Salut i també es comunicaran per SMS o telefònicament.

Què passa si
no vull autoritzar
la PCR?
Si les famílies no donen el consentiment per fer el test, els infants
hauran de fer quarantena domiciliària durant 10 dies. Tot i signar
l’autorització, Salut puntualitza que les famílies tenen dret de
modificar-la o de denegar una prova concreta.

Per més
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aquí
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