
 Autorització per al procediment de gestió de casos i 
contactes de la COVID-19 als centres educatius 
INS LLUÍS COMPANYS (Ripollet)                       

Benvolgudes famílies i alumnat.

Aquest divendres 17 de setembre i  el  proper dilluns repartirem entre tot  l’alumnat del
centre  (ESO,  BTX,  CF’s)  una  autorització  per  realitzar  proves  Covid  si  des  de  Salut
Pública ho indiquen.
Us faig un extracte per posar-vos en situació.

«  Com cada any, serà freqüent que hi hagi infants amb febre o altres símptomes compatibles
amb la COVID-19. Quan sigui així, caldrà anar al CAP, on s’indicarà la necessitat de fer o no una
PCR. Si es fa la PCR, el cas sospitós i els/les germans/es que vagin a la mateixa escola s’han de
quedar a casa. La resta de companys de la classe del cas sospitós i  de la classe dels/ de les
germans/es, han de seguir fent vida normal i han d’acudir amb normalitat a l’escola. Fins i tot,
encara que el resultat de la PCR surti positiu, la resta de companys/es han d’anar a l’escola i serà
la direcció del centre educatiu, per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial,
qui indicarà quan han de deixar d’anar a classe i  fins a quina data. La presa de mostres dels
companys/es  i  professionals  que  hagin  estat  contactes  estrets  del  cas  es  realitzarà  de forma
preferent al centre educatiu, de forma centralitzada o al lloc on es comuniqui. Si es realitza la PCR
a l’escola, des de la direcció del centre, es comunicarà a les famílies.»

«Així doncs, us adrecem aquest escrit per demanar la vostra autorització per venir a fer una prova
de PCR al/la vostre/a fill o filla (mitjançant l’obtenció d’una mostra del nas amb un escovilló) i si es
considerés adient, fer també un test d’anticossos (en aquest cas amb una punxada al dit per
extreure una gota de sang capil·lar). En cas de ser menors emancipats i adolescents de més de
setze anys capaços, el menor haurà de donar personalment el seu consentiment. Si no es realitza
la prova PCR caldrà mantenir quarantena domiciliària durant 14 dies. Els/les pares/mares/tutors
legals o els majors de 16 anys, es reserven el dret de modificar l’autorització o denegar una prova
PCR concreta.»

Així doncs caldrà lliurar a les tutories aquesta autorització firmada.

Salutacions cordials,
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