GESTIÓ CASOS COVID.19 | CURS 2021-22
Alumnes d'ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments

No immunitzats

Immunitzats

Us arribarà una carta informativa , en què s'indica:

•
•

Dia 0

que han d'iniciar la quarantena;
que s'han de fer una prova diagnòstica
(preferentment PCR) entre els dies 4 i 6.
.

Si en el moment de lliurar la carta el centre no tenim
aquesta informació, ho
comunicarem posteriorment.
Si les proves es fan al centre educatiu, cal assegurar que
tots els alumnes menors de 16 anys disposen
d'una autorització signada per la mare, pare o tutor/a.

Es genera automàticament la petició de test d'antígens
ràpid (TAR) per anar a la farmàcia.
Us arribarà una carta informativa, en què s'indica:

•
•

que no han de fer quarantena;
que han d'anar al més aviat possible, en horari
no lectiu, a fer-se el test d'antígens (TAR) a
una de les farmàcies que participen en el
Programa de TAR.

El resultat del test d'antígens es
podrà descarregar a La Meva Salut.

Cada persona va a la farmàcia del Programa TAR que
esculli i es fa el test d'antígens:

•

Dia
0-1

•

Si el resultat és negatiu,
es continua assistint al centre.
Si el resultat és positiu, s'ha de comunicar
al centre educatiu i iniciar l'aïllament.

L'alumnat menor de 16 anys ha d'anar a fer-se la prova
acompanyat d'un adult responsable.
El test d'antígens no té cap cost per l'usuari.

Dia
4-6

Han d'anar al lloc i hora indicats per fer-se la prova
diagnòstica i seguidament continuar amb el període
de quarantena.
Si la prova és una PCR, els resultats es reben en
les 24-48 hores següents.
Independentment del resultat han de completar el
període de quarantena.

Dia 10

Últim dia de quarantena.

Dia 11

Es reincorporen al centre educatiu.
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