
 
       

GESTIÓ DELS CASOS COVID A L’INSTITUT        

 

 

 

FAMILIES 
SIGNARAN DECLARACIÓ 

RESPONSABLE de 
compromís: 

- Seguir les normes Covid al 
centre 
 

- Mantenir el centre 
informat quan el seu fill/a 
ha donat POSITIU en Covid 
(missatge al tutor/a o bé 
telefonar al centre) 
 

- Presentar documentació 
acreditativa d’un cas 
positiu si es diagnostica en 
un centre privat de Salut 
(per fer la traçabilitat) 

 
 

- Estar d’acord amb la 
gestió dels casos 

 

INSTITUT 

Quan es CONFIRMI UN CAS POSITIU DE COVID, s’ha de fer estudi de contactes a tot 
el grup classe independentment que tinguin la pauta completa de vacunació o no. 

 ALUMNES AMB LA PAUTA COMPLETA DE VACUNACIÓ o que han passat LA 
COVID els darrers 6 mesos: FER-SE UN TAR a una farmàcia autoritzada el mateix 
dia o tan aviat com sigui possible. La direcció del centre lliura una carta per 
identificar-se l’alumne/a a la farmàcia com a contacte estret escolar, i el TAR sigui 
supervisat i gratuït i es registrarà el resultat al sistema de dades de 
Salut/Educació. Si el TAR és negatiu no caldrà realitzar quarentena, en cas 
contrari, s’hauran de fer 10 dies de quarantena des del dia que s’han fet el TAR (si 
no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores s’haurà de fer els 10 dies de 
quarentena) 
 

 ALUMNES SENSE VACUNA O AMB PAUTA INCOMPLETA DE VACUNACIÓ: s’han 
de fer un PCR entre el 4t i 6è dia des que es va diagnosticar el cas. Direcció avisarà 
a les famílies mitjançant un correu amb la data i l’hora previstes segons Salut. Tots 
els alumnes d’aquest grup hauran de fer QUARANTENA A CASA SEVA DURANT 10 
DIES (restringint els contactes i sense fer cap extraescolar), tan si el resultat de la 
PCR és negatiu com si és positiu. 
 

EN TOTS ELS CASOS GARANTIREM L’ENSENYAMENT HÍBRID SINCRONITZAT 


