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SI DOCENTS O ALUMNES TENEN SIMPTOMATOLOGIA, s’han de sotmetre a una prova diagnòstica i

NO VENIR A L’ESCOLA FINS A TENIR UN RESULTAT NEGATIU i que els símptomes hagin millorat.
Amb febre, calen 24h sense tenir-ne per poder tornar.
• ELS CASOS POSITIUS, finalment fan un confinament de 7 dies des de el resultat de la prova i sempre

han de transcorre 72h sense tenir cap símptoma.

•
• El personal IMMUNITZAT que sigui contacte estret d’un cas positiu (àmbit privat), no ha de fer

quarantena, però es recomana que no es reincorpori a l’escola fins a tenir un TAR amb resultat
negatiu.

EN EL CAS DE TENIR UN CAS POSITIU EN UN GRUP CLASSE:
ALUMNAT VACUNAT: vida normal, no han de fer cap mena de confinament.

Salut els activarà la petició de TAR supervisat i gratuït en una farmàcia a través de l’espai La Meva
Salut .
Aquest TAR ja no és obligatori. Això si, el protocol també recomana que l’alumnat tingui un resultat
negatiu en un TAR abans de tornar a l’escola. Apel·lem a la responsabilitat de les famílies per ajudar
a fer de l’escola un lloc el més segur possible i recomanem tornar amb una proba d’antígens feta.

ALUMNAT POSITIU EN COVID EN ELS DARRERS 3 MESOS: vida normal, no han de fer cap mena
de confinament. Abans de tornat a l’escola es recomana fer un test !!

A aquests alumnes Salut NO els farà cap tipus de prova diagnòstica. Per tant, si volen sortir de dubtes
o fer-se-la per precaució, se l’han de fer pel seu compte.

ALUMNAT NO IMMUNITZAT: s’han de confinar durant 7 dies des del darrer contacte amb la
persona positiva. A aquests alumnes Salut tampoc NO els farà cap tipus de prova diagnòstica. Per
tant, si volen sortir de dubtes o fer-se-la per precaució, se l’han de fer pel seu compte.
Donat que els positius s’estan detectant en TAR fets a casa, per tal que sigui vàlid a efectes oficials i
de protocols COVID, aquests positius s’han de notificar a Salut i els han de validar. Per fer-ho hi ha
diverses opcions:
•
fer-ho trucant al CAP
•
fer-ho a través de la Meva Salut amb una e-consulta i adjuntant la foto
•
anar a una farmàcia amb el test positiu i ells s’encarreguen de fer el tràmit amb Salut (és la
opció més ràpida i àgil aquests dies)

EN EL CAS DE L’ALUMNAT POSITIU, l’escola no podrà activar el protocol COVID fins que no consti
oficialment a Salut el seu positiu.
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ALUMNAT IMMUNITZAT
-

ALUMNAT NO IMMUNITZAT

Persones que han passat la COVID.19 en els
darrers 3 mesos (amb prova que ho confirmi)

-

Persones que tenen la pauta de vacunació
complerta (des de l’última dosi : 14 dies)

Persones que NO han passat la COVID.19 en
els darrers 3 mesos i que no tenen la pauta de
vacunació complerta.

QUÈ HEM DE FER
-

No fan quarantena
Fan test d’antígens* (TAR) a les farmàcies
adherides.
Poden venir a l’escola SI NO TENEN
SÍMPTOMES.

-

SÍ FAN QUARANTENA (7 dies)
No es fan PCR / TAR

Quan un alumne/a dona POSITIU SEMPRE CAL COMUNICAR-HO A L’ESCOLA :
93 339 05 44 o per correu a secretaria@sopeñabarcelona.org

(*) A LA MEVA SALUT, apartat medicació, sortirà la recepta activada per fer TAR a les farmàcies.
Aquesta petició actualment pot trigar en activar-se fins a 3 dies.
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