Benvolguts pares,
Després dels aclariments del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el protocol s'ha hagut
d'actualitzar el 21 de gener de 2022. Els presento aquest nou protocol amb les modificacions. Poden canviar en
funció de la situació epidemiològica.
Els recordem els canvis importants que afecten les escoles :
1. El test d'autodiagnòstic ràpid d'antígens COVID-19 (TAR) permet confirmar el diagnòstic de Covid en una
persona amb símptomes o asimptomàtica. Ja no cal una prova de confirmació.
2. L'aïllament dels alumnes malalts i la quarantena dels contactes estrets duraran 7 dies en lloc de 10 dies
com fins ara.
3. La quarantena s'aplicarà
a. Només els alumnes no immunitzats.
b. Des del primer cas positiu pels alumnes de secundària (5ème a Terminale).
c. A partir de cinc casos positius pels alumnes de Maternelle, primària i 6ème.
4. S'eliminen les proves PCR quan hi ha un cas a una classe. Les proves seran proves ràpides d'antígens
(TAR).
L'aplicació TRAÇACOVID :
1. Es tracta d'una aplicació creada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per ajudar els
centres escolars a gestionar els casos de Covid-19 en el marc del protocol sanitari.
2. A través d'aquesta aplicació, el Servei de Salut de l'LFB pot accedir a la informació sobre els casos positius
de Covid, les vacunacions fetes per CatSalut i una altra informació important per a la gestió dels casos.
3. Aquesta informació és confidencial i només és accessible pel Servei de Salut escolar.

Si un alumne dóna positiu al test d'antígens (TAR) ha de:
1. Aïllar-se a casa durant 7 dies a partir del primer dia de símptomes o del resultat de la prova. Si els
símptomes empitjoren (dificultat per respirar, febre que persisteix durant tres dies), cal posar-se en
contacte amb el seu CAP o trucar al 061.
2. Informar del cas les autoritats sanitàries, indicant la marca del test i la data en què s'ha realitzat. Això es
pot fer :
a. A la eConsulta de La Meva Salut.
b. A la web gencat.cat, a Símptomes de COVID-19.
c. En una de les farmàcies del programa TAR.
d. Si no podeu comunicar el cas, contacteu amb el vostre CAP o amb el 061.
Aquesta comunicació només pot ser realitzada pels pares. És essencial que es comuniquin els casos de Covid per
poder beneficiar-se dels avantatges de Traçacovid.
3. Comunicar el cas al Servei de Salut de l'LFB (positif.covid@lfb.es) perquè prengui les mesures sanitàries
corresponents a la classe.
4. Per poder tornar a l'escola, l'alumne no ha d'haver tingut símptomes en les darreres 72 hores.

Si un alumne és contacte estret d'un cas de Covid-19 a classe, ha de :
1. A Maternelle
a. Els alumnes només es confinaran si hi ha almenys 5 casos positius a classe.
b. El confinament serà de 7 dies a partir del darrer dia de classe del darrer cas positiu.
c. Els tests ràpids d'antígens TAR es faran seguint les indicacions del CAP de Vallcarca que és el
referent sanitari de la Maternelle. No són obligatoris.
d. Cal vigilar l'aparició de símptomes i, si apareixen, caldrà fer una prova de confirmació abans de
tornar a l'escola.
2. A Élementaire (CP a CM2) ia 6ème
a. Alumnes immunitzats
I.
II.

No es confinen.
Podran sotmetre's als tests ràpids d'antígens TAR :
1. A qualsevol de les farmàcies del programa TAR.
2. Comprant un test en una farmàcia i fent-ho a casa.

b. Alumnes no immunitzats
I.
II.
III.

Es confinen només si hi ha almenys 5 casos positius a la classe.
No es tracta de 5 casos acumulats. Els 5 casos s'han de produir amb una setmana de
diferència (7 dies) entre el primer i el cinquè cas.
El confinament serà de 7 dies a partir del darrer dia de classe del darrer cas positiu.

c. En tots dos casos, caldrà vigilar els símptomes i, si apareixen, caldrà fer una prova de confirmació
abans de tornar a l'escola.
3. A Collège (a partir de 5ème i fins a 3ème) ia Lycée
a. Alumnes immunitzats
I.
II.

No s'han de confinar quan hi hagi un cas a classe.
Podran fer-se una prova ràpida d'antígens TAR en una de les farmàcies del programa
TAR o comprar-la a la farmàcia i fer-la a casa.

b. Alumnes no immunitzats
I.
II.

S'han de confinar durant 7 dies quan hi hagi un cas a classe.
En tots dos casos, caldrà vigilar els símptomes i, si apareixen, caldrà fer una prova de
confirmació abans de tornar a l'escola.

Si un alumne és contacte estret d'un cas de Covid-19 fora de classe:
1. Si l'alumne està immunitzat i no presenta símptomes, no cal el confinament. Haureu d'informar i enviar
el certificat de vacunació al Servei de Salut de l'LFB (certif.vaccin@lfb.es).
2. Si l'alumne no està immunitzat, s'ha de confinar a casa durant 7 dies, encara que no tingui símptomes.

3. En ambdós casos, caldrà vigilar l'aparició de símptomes i, si apareixen, caldrà fer una prova de
confirmació.
Recordatori:
1. Fora de lescola, un contacte estret és aquell que ha estat en contacte amb un cas positiu sense
mascareta, durant almenys 15 minuts i a menys de 2 metres de distància. A l'escola (així com a les
activitats extraescolars), els contactes estrets són alumnes que formen part del mateix grup estable. S'ha
de considerar el període comprès entre les 48 hores anteriors a l'inici dels símptomes o la data de les
proves diagnòstiques i el moment en què s'aïlla el cas.
2. Un alumne es considera immunitzat.
a. Quan ha rebut almenys dues dosis de la vacunab.
b. Quan ha tingut Covid-19 i ha rebut una dosi de vacuna.
c. En tots dos casos, han d'haver transcorregut 14 dies des de la darrera dosi.
d. Quan ha tingut la malaltia en els darrers tres mesos.

Finalment, els demano la seva col·laboració perquè segueixin estrictament les mesures preventives:
No envieu el vostre fill al col·legi si presenta símptomes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Febre
Tos
Dificultat per respirar
Dolor de gola (amb un altre símptoma de la llista)
Refredat (amb un altre símptoma de la llista)
Fatiga, dolor muscular i/o mal de cap
Dolor d'estómac amb vòmits o diarrea
Pèrdua del gust o de l'olfacte (quan l'alumne és capaç de detectar-ho)

Recordeu als vostres fills la importància de seguir rigorosament les mesures sanitàries per evitar la transmissió
del virus i frenar el contagi limitant les interaccions socials fora de l'escola (festes, reunions).
Us agraeixo per endavant la vostra col·laboració, molt important en aquest moment tan complicat de la
pandèmia.
Els saluda atentament,
Dolores Orta,
Metge escolar

