Benvolgudes famílies,
Igual que el curs passat, quan hi ha el cas d’un alumne positiu dins el grup estable del vostre
fill/a serà el Servei d’Epidemiologia qui decideix si es confina el grup i la durada del
confinament.
Una persona es considera immunitzada si té la pauta de vacunació completa o bé ha passat la
malaltia en els darrers 6 mesos. Es considera que les persones tenen la pauta de vacunació
completa quan han passat 14 dies de la darrera dosi de vacuna o bé quan ha passat la covid-19
i han rebut una dosi de vacuna fa almenys 14 dies.
A partir d’aquí, si hi ha un positiu en un grup de convivència estable i els seus membres es
consideren contacte estret, es seguiran un dels dos circuits:
CIRCUIT IMMUNITZAT
•
•
•

•
•

•

NO han de fer període de QUARANTENA
S’han de fer un test d’antigen ràpid (TAR) el més aviat possible (dia 0-1, termini
màxim 4 dies) a una de les farmàcies participants en el Programa de TAR supervisat.
L’escola lliurarà una carta a l’alumnat que els permetrà identificar-se a la farmàcia
com a contactes estrets escolars, de manera que el TAR sigui supervisat i gratuït i
que el resultat es registri al sistema de dades de Salut/Educació.
A la farmàcia és imprescindible portar la carta i la targeta sanitària.
Si el resultat és positiu, esdevindrà un cas confirmat covid-19 i haurà d’iniciar un
període d’aïllament de 10 dies. En el cas de no fer-se el test en el termini, el vostre
fill o filla haurà de fer quarantena.
Podeu consultar totes les farmàcies adherides per realitzar la prova en el següent
enllaç: Farmàcies

CIRCUIT NO IMMUNITZAT
•
•
•
•

Han de fer període de QUARANTENA (10 dies)
S’han de fer PCR entre el 4t i 6è dia, a un punt centralitzat o on s’indiqui des de
l’Atenció Primària
L’escola informarà a les famílies del lloc, dia i hora de la realització de la prova PCR i
del dia de finalització de la quarantena.
Han de completar el període de quarantena independentment del resultat de la
prova.

Aprofitem per agrair-vos la vostra col·laboració, comprensió i implicació davant aquesta situació
tan excepcional.
Atentament,
L’Equip Directiu

