COL·LEGI LA PRESENTACIÓ
ARENYS DE MAR

Benvolgudes famílies,
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos del protocol a seguir en diferents
situacions relacionades amb la COVID-19.
La família ha d’avisar a l’escola si el seu fill/a és positiu de COVID-19. L’escola es posa en contacte
amb el referent escolar COVID d’Arenys de Mar, aquest és l’encarregat de comunicar-ho al
servei d’epidemiologia, el qual determina i comunica a l’escola si s’ha de dur a terme el
confinament del grup classe i la durada. També informa sobre on i quan es faran les proves PCR.

Des del centre hem de seguir les instruccions del Departament d’Educació i de Salut.
Recordeu que:
1. Només s’aïlla i es fa la PCR a les persones del grup classe de l’alumne que ha donat
positiu, ja que es consideren “CONTACTES ESTRETS”.
2. Els equips de rastreig de Salut són els que es posen en contacte amb les altres
persones que es consideren “CONTACTES ESTRETS” i que no són del grup classe de
l’alumne positiu. En aquest cas, heu de seguir les indicacions que us donin des de
Salut i contactar amb la directora de l’escola per informar del cas.
3. Si considereu que heu estat en “contacte estret” amb l’alumne positiu
i presenteu símptomes compatibles amb la COVID-19 (aquest punt és molt
important!), però no sou del grup classe, ni us han avisat des de Salut, heu de
contactar amb el CAP i els serveis sanitaris us indicaran com heu de procedir. En el
cas que al CAP us indiquin que us heu de fer una PCR i aïllament domiciliari, heu
de contactar amb la directora de l’escola per informar del fet.
4. GERMANS dels alumnes que es fan una PCR:
4.1. Poden assistir al centre, si la PCR que es realitza al germà és només per ser un “contacte
estret”, però NO presenta símptomes compatibles amb la COVID-19.
4.2. NO poden assistir al centre, si al germà se li fa una PCR perquè presenta símptomes
compatibles amb la COVID-19, ja que passa de ser “contacte estret” a “cas sospitós”. En
aquest cas, caldrà esperar fins que la PCR confirmi si el resultat és positiu o negatiu.

MOLT IMPORTANT
Si us realitzen una PCR fora del centre, informeu el tutor/a i la directora pedagògica de l’etapa
corresponent per correu electrònic:
INFANTIL: coordinacioinf@presentarenys.net
PRIMÀRIA: dirinfprim@presentarenys.net
ESO I BATX: diresobat@presentarenys.net
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I doneu les següents dades:
1. Motiu pel qual us realitzeu la PCR, si és perquè sou “contacte estret” amb un positiu,
(caldrà que inclogueu la data del contacte), si és perquè presenteu
simptomatologia, etc.
2. La data de realització de la PCR.
3. El resultat de la PCR.
4. Enviar un correu el dia abans de la incorporació al centre.

Aprofitem per adjuntar-vos els pòsters que ha difós Salut Pública, val la pena que us els llegiu i
en seguiu les recomanacions.
RECORDEU QUE EN AQUESTS MOMENTS ELS DIES DE CONFINAMENT SÓN 10.
1-Aïllament preventiu per als contactes estrets de COVID-19
2-Aïllament domiciliari per a casos positius de COVID-19
3-Aïllament domiciliari infografia
4-Tallem la cadena de transmissió de la COVID-19: detecció precoç i seguiment de contactes
estrets
5 – Guia quarantes escolars
Sabem que està resultant un curs complicat, però us agraïm molt la vostra col·laboració.
Cordialment,
Teresa Buxó Mestres
Directora general
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