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DUBTES I RECOMANACIONS COVID 19_ DEPARTAMENT DE SALUT
Benvolgudes famílies,
Compartim amb vosaltres i us donem trasllat una informació que la infermera referent del
departament de salut ens ha enviat i que us pot ajudar a resoldre dubtes respecte a la gestió de casos
COVID.
“Respecte als germans i germanes d'alumnes que estan, o bé pendents d'un resultat de PCR, o bé
confinats per ser un contacte estret, ho he consultat avui amb el Servei de Vigilància i
Epidemiologia i la seva resposta ha estat la següent:
1. Cas sospitós de COVID: Segons protocol, els casos sospitosos són aquells que tenen
simptomatologia compatible amb la Covid19. A partir del moment en què l'alumne que es
considera cas sospitós es realitza la PCR, ell/-a i el seu nucli familiar s'hauran de quedar a casa fins
saber el resultat. Si el resultat és negatiu els germans poden tornar a escola i el cas sospitós s'haurà
d'esperar a que es resolgui la simptomatologia abans de tornar a escola (tot això seguint les
indicacions del metge/-essa de família).
2. Contacte estret d'un cas positiu: fins ara recomanàvem que els germans es quedessin a casa fins
que no tinguéssim resultat de la PCR, per evitar haver de confinar més d'un grup classe. El Servei de
Vigilància i Epidemiologia, però, m'ha comentat que els germans, al ser contacte d'un contacte, no cal
que es quedin a casa fins saber el resultat de la PCR dels contactes estrets. Poden fer vida normal en
tot moment excepte en el cas que el seu germà doni positiu, que llavors l'escenari canviaria totalment.
Cal destacar que els convivents o contactes habituals de persones que hagin estat identificades com
a contactes estrets no han de seguir cap mesura especial. És a dir, els germans o germanes d’alumnes
que estiguin fent quarantenes, poden assistir a classe amb normalitat."
Aprofitem per agrair-vos tota la col·laboració i esforç que les famílies esteu realitzant en comunicarnos qualsevol incidència en l’estat de salut dels vostres fills/es. Ens imprescindible i ens ajuda moltíssim
en el control i seguiment dels casos a la nostra escola. La tasca preventiva que les famílies esteu
realitzant contribueix enormement al control de la pandèmia.
Per qualsevol dubte continuarem a la vostra disposició al telèfon covid 625778377 i/o correu
electrònic: covid19@lestonnacbcn.org
Seguim en contacte,

Anna Góngora
Coordinadora COVID19
Barcelona, 30 de setembre de 2020.
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