
INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES I L’ALUMNAT MAJOR D’EDAT
PROTOCOL DE SALUT I HIGIENE PER A L’ALUMNAT

CURS ACADÈMIC 2021-2022

Quan NO s’ha d’acudir al centre educatiu?

L’alumnat NO pot acudir al centre educatiu si:

 Presenta  símptomes compatibles amb la  COVID-19: tos, febre (més de
37,5ºC), dificultat en respirar, disminució del gust i de l’olfacte, calfreds,
mal  de  gola,  dolors  musculars,  mal  de  cap,  feblesa  general,  diarrea  i
vòmits. En aquest cas s’haurà de contactar amb el centre de salut que li
pertanga  a  través  de  cita  web  coronavirus
(http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html).

 Està en situació d’aïllament per haver donat positiu per a la COVID-19.

 Està en espera del resultat d’una prova diagnòstica d’infecció aguda.

 Es troba en període de quarantena domiciliària.

Què han de fer les famílies i l’alumnat major d’edat?

 Presa de temperatura tots els dies abans d’eixir de casa per a dirigir-
se al centre educatiu. Si la temperatura és superior a 37,5ºC, l’alumnat
es quedarà a casa.

 És  obligatori que l’alumnat acudisca al centre educatiu  amb mascareta
homologada, sempre i quan no es trobe contraindicat per motius de salut
degudament  justificats,  o  per  la  seua  situació  de  discapacitat  o
dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua
utilització. Es recomana que l’alumnat porte una mascareta de recanvi a la
motxilla.

 Emplenar una  declaració responsable per  a garantir el seu compromís
amb el  compliment de les normes de salut i higiene per a  l’alumnat.
(Document que  es  lliurarà  a  l’alumnat  el  primer  dia  del  curs  acadèmic
2021-2022 i que han de retornar el dilluns 13 de setembre).

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html


Alumnat amb condicions de salut que el fa més vulnerable per a la COVID-
19
L’alumnat amb malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques,
càncer, immunodepressió o hipertensió arterial  podrà acudir al centre sempre
que  la  seua  condició  clínica estiga  controlada i  així  ho  permeta,  mantenint
mesures de protecció rigoroses, excepte indicació mèdica de no assistir.

Què passa quan l’alumnat inicia símptomes compatibles amb la COVID-19
durant la jornada escolar?

1. L’alumnat romandrà aïllat a l’aula “Espai COVID-19” amb l’adult que haja
detectat el cas fins que un familiar o tutor/a legal el vaja a recollir.

2. S’informarà a la família la qual contactarà amb el seu centre de salut
d’atenció primària i seguirà les instruccions que indiquen.

3. La marxa del centre escolar es farà en vehicle particular sempre que siga
possible, evitant el transport públic.

4. En el cas de percebre que l’alumnat està en una situació de gravetat o té
dificultat per a respirar, s’avisarà al 112.

Les famílies que, imprescindiblement, hagen de vindre al centre ho han de
fer amb cita prèvia telefonant al 964 33 60 90. Sempre que tinguen alguna
qüestió  a  resoldre  i  puguen  fer-ho  telefònicament  o  via  telemàtica,
s’evitaran les visites presencials al centre.

L’alumnat  que  es  troba  bé  de  salut  ha  d’acudir  al  centre  educatiu  on
desenvoluparan les classes amb normalitat així com el servei de menjador i
transport. 

IMPORTANT!!!
La persona o els familiars d’un cas confirmat informarà al centre educatiu del
resultat  de  la  prova  positiva  el  més  aviat  possible,  així el  centre  podrà
començar a gestionar el procés per a evitar la propagació del virus.


