
 

 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Avui ens han informat a l’escola d’un cas positiu asimptomàtic de Covid19 confirmat dins              
del grup d’espai migdia de P4.  
 
Seguint els protocols de Salut i les indicacions de les nostres referents del CAP Rio, cap                
nen ni nena usuari o usuària del servei es considerada contacte estret d’aquest cas              
positiu asimptomàtic, ja que aquesta persona quan es va fer la prova PCR feia més de                
48 hores que no havia estat a l’escola ni per tant, en contacte amb cap membre de la                  
comunitat educativa.  
 
Us afegim aquesta nota de l’Agència de Salut Pública on s’aclareix quan es considera i               
quan no es considera que un membre de la comunitat educativa (infant, jove o              
personal educatiu) diagnosticat de COVID-19 té o no contactes estrets en l’escola. 

Això es determina en funció de si ha estat a l’escola les 48 hores abans de: 

- iniciar símptomes, en el cas que sigui un cas COVID-19 amb símptomes, o             
de 

- fer-se la prova PCR en el cas que se la faci perquè és un contacte estret                
d’alguna persona malalta de COVID. 

Si en aquestes 48 hores prèvies NO ha estat en l’escola, es considera que NO ha estat                 
en període de transmissibilitat al centre, i per tant NO es considera que hi hagi contactes                
estrets en el centre escolar. 

 
Seguint aquesta indicació, en el cas del grup de P4 fa que no sigui necessari prendre                
cap mesura de confinament ni fer cap prova PCR als nens i nenes d’espai migdia,               
ni als seus companys i companyes de classe. Tot i això, us compartim aquesta              
informació, seguint la nostra línia de transparència comunicativa amb tots i totes            
vosaltres.  
 
 
Com sempre restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte que pugueu tenir i               
us agraïm la vostra col·laboració!  
 
Una abraçada,  
 

Equip Directiu 

 
C/ Almansa 52-54. 08042 Barcelona. Telèfon: 93 359 61 81 

 

https://www.edubcn.cat/comunicats_centres/20201029_Nota_ASPB_consideracio_contactes_estrets.pdf

