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Benvolgudes famílies,  

 

dimecres us vam enviar una circular on us explicàvem que des de l'Agència de Salut               

Pública de Catalunya ens demanen als centres escolars que les famílies signeu            

l'autorització que us adjuntem i que també us vam donar a paper.  

 

Com vau veure, es tracta d'una autorització preventiva en el cas que l'Agència de Salut               

Pública consideri desplaçar a l'escola una unitat mòbil i fer una prova PCR al vostre/a               

fill/a. 

Aquesta prova pot respondre a un positiu dins del grup de convivència o en cas de                

cribratge a tot el centre escolar. 

 

Arran d'això, algunes de vosaltres ens heu fet arribar alguns dubtes que passem a              

respondre després d'haver-los consultat amb les nostres infermeres de referència del CAP            

Rio.  

 

Les famílies estarem informades en tot moment si es fa una prova PCR al nostre               

fill/a? 

 

Evidentment. Si aquest fos el cas, des de l'escola us avisaríem del dia i l'hora que la unitat                  

mòbil amb els sanitaris es desplaçaria al centre a realitzar les proves PCR a tot el grup                 

estable de convivència.  

 

Podem estar presents durant la realització de la prova al nostre fill o filla?  

 

Sí. Les famílies dels nens i nenes d'infantil i cicle inicial, podríeu acompanyar els vostres               

fills i filles durant la prova sempre que sigui un/a únic/a acompanyat per menor i amb                

mascareta.  

Per l'alumnat més gran, les famílies podríeu esperar a l'exterior del centre tot i que també                

hi hauria la possibilitat d'estar presents si fos necessari.  

 

https://drive.google.com/file/d/1HHux1vBDs3zVEJZPaJcmV5ML9MsskwY1/view?usp=sharing
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És obligatori signar aquesta autorització? 

 

No, no és obligatori, tot i que sí que és recomanable perquè permet als sanitaris realitzar                

les proves i obtenir els resultats de les mateixes amb molta més rapidesa que si ús                

haguéssiu de desplaçar als vostres centres sanitaris de referència a realitzar-les.  

 

Fins a quin dia podem portar a l'escola l'autorització signada? 

 

Us demanem que la porteu com més aviat millor i que les lliureu signades al tutor o tutora                  

del vostre fill/a. Seria molt recomanable, que les poguéssim tenir recollides abans de             

DIMECRES 23 DE SETEMBRE.  

 

 

No volem deixar de recordar-vos que des de l'escola ús mantindrem informats i             

informades en tot moment i que eviteu les converses de whatsapp i els rumors perquè no                

generen més que nerviosisme entre les mateixes famílies. Feu únicament cas de les             

informacions oficials que us compartirem des de l'escola sempre que sigui necessari.  

 

Si teniu qualsevol pregunta més o necessiteu que us fem algun aclariment, us demanem              

que us poseu en contacte amb nosaltres.  

 

 

Estem a la vostra disposició i us acompanyarem en tot el que estigui a les nostres mans.  

 

 

Una forta abraçada a tots i totes! 

 

 

Equip Directiu 

 


