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Benvolgudes famílies,

Ens acaben d’informar d’un cas positiu de Covid19 al grup de 6è B de Primària.

Després de contactar amb les nostres infermeres referents del CAP Rio, que han valorat el cas
concret, i seguint el nou protocol elaborat pel Departament de Salut i pel Departament d’Educació
amb data 11 de gener.

Les famílies que pugueu, aneu venint a recollir els vostres fills i filles al llarg de la tarda. Si teniu
dificultats per anar venint, no patiu perquè podran ser atesos i ateses a l’escola fins a les 17h.

Per l’alumnat no immunitzat, a partir de demà dia 15 de gener i durant tres dies, tindreu activa la
recepta per poder fer el Test d’Antígens gratuït al vostre fill o filla a una de les farmàcies
adherides.

Ens informen que el sistema està molt col·lapsat a causa de l’allau de casos aquests primers dies
del segon trimestre, així que és possible que pugueu trobar alguna dificultat en el moment de
realitzar la prova a les farmàcies. Podeu consultar si la recepta està activa a l’APP de la Meva
Salut.

En el moment de la prova, els nens i nenes han d’anar acompanyats d’un adult i han de portar la
targeta sanitària.

A continuació, us adjuntem el llistat de les farmàcies adherides per realitzar TAR supervisats i el
mapa de les farmàcies adherides per realitzar TAR supervisats.

Les farmàcies adherides més properes a la nostra escola són:
● Farmàcia Saz, c/Viladrosa, 51-59. (Verdum)
● Farmàcia Segarra, Via Júlia, 117. (Verdum)
● Farmàcia M. Diaz Navarro, c/Quarter Simancas, 24. (Roquetes)
● Farmàcia L. Griera Farres, c/Nou Barris, 23.(Roquetes)

Per l’alumnat immunitzat (aquells nens i nenes amb pauta de vacunació completa o que hagin
estat positiu en Covid en els darrers 3 mesos), el nou protocol del Departament de Salut i del
Departament d’Educació, no preveu la realització de proves. Així que si alguna família vol fer
algun tipus de prova de detecció, ho haurà de fer pel seu compte.
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https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=109EbmrwJdXAIiMDon41eU0fhZcxy_Goa&ll=41.71100546427104%2C1.3052930867187307&z=7
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Des de l’escola demanem esperar a tenir un resultat negatiu per tornar a classe per evitar la
propagació del virus. L’alumnat amb resultat negatiu al Test d’Antígens (TAR) es podrà
reincorporar a l’escola. Es recomana informar a l’escola del resultat del TAR abans de
reincorporar-se.

Si un nen o una nena dóna positiu, ha de fer quarantena de 7 dies i es podrà reincorporar al 8è
dia, si no té símptomes. Cal avisar a l’escola si és aquesta la situació.

Seguint el nou protocol, si es detecten 5 o més positius al grup estable, s’haurà de confinar el
grup i, per tant, fer quarantena de 7 dies des del cas positiu. Si és el cas, us ho farem saber via
circular i trucant a les famílies delegades.

Si teniu qualsevol dubte o neguit, podeu contactar amb nosaltres.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i comprensió davant d’aquesta situació.

Equip Directiu.

Barcelona, 14 de gener del 2022.
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