
INFORMACIÓ IMPORTANT
PER A  LES FAMÍLIES I ALUMNAT

● NO PODRÀ ACCEDIR al centre educatiu l’alumnat que:

○ Presente símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos i sensació de falta

d'aire. En alguns casos també disminució del gust i de l'olfacte, calfreds, mal de gola,

dolors musculars, mal de cap, feblesa, diarrea i vòmits).

○ Estiga en situació d'aïllament per haver donat positiu per la COVID-19.

○ Estiga a l'espera del resultat d'una prova diagnòstica (PCR, antígens) pròpia o

d'un/a convivent domiciliari.

○ Estiga en quarantena preventiva domiciliària per ser contacte estret d'alguna

persona diagnosticada de COVID-19.

● SEMPRE s'ha d'avisar telefònicament al centre educatiu i a la tutoria com més

prompte millor quan es produïsca alguna de les incidències esmentades anteriorment,

especialment davant un POSITIU EN COVID  de l’alumne/a.

● En cas d'existir símptomes compatibles, no assistir al centre educatiu, contactar amb

cita web coronavirus, l'App (GVAcoronavirus) o per telèfon amb el seu centre de salut i

avisar al centre educatiu com més prompte millor.

● ÉS IMPRESCINDIBLE:

○ Comprovar diàriament l'estat de salut en el domicili, abans d'acudir al centre:

■ No acudir si es té una temperatura per damunt de 37,5°C o una altra

simptomatologia compatible.

○ Avisar al centre (tutor/a…) de les faltes per motius de salut.

● És important recordar a l’alumnat que:

○ Han d'estar a una distància de més de 2 metres si no porten mascareta. Si la porten,

la distància serà d’1,5 m mínim, excepte a l'aula on serà d’1,2 m.

○ Han de fer un ús adequat de la mascareta en tot el recinte del centre educatiu (també

al pati).

○ Higiene de mans freqüent, ventilació dels espais, ús dels itineraris i entrades

habilitades per a cada grup.

ENLLAÇOS

● Punxa per a veure la WEB DEL CENTRE (INFORMACIÓ CORONAVIRUS)

● Enllaç al TELEGRAM del centre: https://t.me/iesvictoriakent

https://mestreacasa.gva.es/web/ivk/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_TwZs&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=5&_101_INSTANCE_TwZs_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_TwZs_redirect=%2Fweb%2Fivk%2Finicio&_101_INSTANCE_TwZs_assetId=500025580329
https://t.me/iesvictoriakent

