
                                       

 

    
 

 

GESTIÓ COVID-19. GENER 2022 

Centre concertat per la : 

 
Empresa certificada por: 

Benvolgudes famílies, des del nostre CAP de referència ens ha arribat l’actualització en relació a la 
gestió de la COVID-19 que volem compartir amb vosaltres:  

1. QUÈ HA DE FER UN ALUMNE QUE DONA POSITIU TAR A CASA? 

Comunicar-ho per La Meva Salut e-consulta o trucant a una farmàcia habilitada des del següent enllaç 
(opció recomanada): 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-
de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/ 

2. PER QUÈ ÉS IMPORTANT QUE HO COMUNIQUEU AL SISTEMA?  

Si la persona no està registrada com a positiva, tots els contactes estrets del grup estable no podran 
anar a les FARMÀCIES a fer-se el TAR. Fins que no estigui activat el positiu, no admetran cap alumne 
a la farmàcia. 

IMPORTANT: Se'ns demana paciència, ja que els TAR poden tardar en activar-se fins a 3 dies. 

FINS A NOU AVÍS: Per a tots aquells alumnes que el protocol no indica la quarantena, PODEN ANAR 
A L'ESCOLA i fer vida normal, i quan s'activi el TAR ja podran anar a la farmàcia. 

3. QUÈ HE DE FER SI TINC UN ALUMNE/A QUE EM CONSTA COM A NO IMMUNITZAT I SÍ 
QUE HO ESTÀ? 

L'alumne ha de notificar que està immunitzat, si pot ser per e-consulta (si té les dues vacunes o si ha 
passat el Covid durant els últims 3 mesos) per a que consti al sistema. 

A vegades hi ha casos on està tot correcte però el programa indica el contrari, en aquests casos s'ha 
de demostrar a l'escola amb un certificat que la persona està immunitzada i actuar segons el protocol.  

 4. ELS ALUMNES QUE HAN PASSAT EL COVID A CASA DURANT LES VACANCES HO HAN 
DE COMUNICAR A SALUT PERQUÈ SURTI AL SISTEMA. 

5. SI ES CONFIRMA UN CAS POSITIU DE COVID-10 EN UN GRUP DE CONVIVIVÈNCIA 
ESTABLE 

Des del centre us farem arribar les pautes d’actuació corresponents segons el protocol vigent i les 
indicacions rebudes des del CAP de referencia de l’escola. 

IMPORTANT: Els protocols i línies d'actuació poden anar canviant. 

 
Us adjuntem dos documents amb totes aquestes informacions. 

Molt cordialment 

Responsable gestió COVID-19 
Direcció del Centre 
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