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CONTROL DE SÍMPTOMES
El control de símptomes es basa en la responsabilitat
de les famílies i de l’alumnat més gran de 18 anys a fer
una autoavaluació del seu estat de salut.
En aquest sentit, es comprometen a no portar l’infant o adolescent
al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible
amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho
immediatament als responsables del centre educatiu per tal de
poder prendre les mesures oportunes.

Declaració responsable
Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat una
declaració responsable per la qual es comprometen:
aSeguir les normes establertes davant la COVID-19,
aMantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte
aPresentar documentació acreditativa d’un cas positiu al/la director/a del centre i
permetre l’intercanvi de dades personals entre els departaments d’Educació i Salut amb
la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis.  
A més faran constar que:
aSón coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i
que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
aEs comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que
presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers
14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de
poder prendre les mesures oportunes.

El primer dia de curs caldrà presentar la declaració responsable signada.
Tal com s’ha fet sempre, la família ha de comunicar el més aviat possible l’absència de
qualsevol alumne. En la situació actual de pandèmia aquesta comunicació esdevé primordial. A més, ha de comunicar el motiu si l’alumne ha presentat febre o algun altre
símptoma. Donada la complexitat i la previsible quantitat d’absències que es poden arribar a produir, demanem que la comunicació es faci preferiblement a través de la plataforma EDUCAMOS i evitar tant com sigui possible la comunicació telefònica.
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