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Circuit A - educació infantil i primària 

Benvolguda família,

Us comuniquem que hi ha hagut diversos casos positius de covid-19 al grup de convivència 

estable del vostre fill o filla.

Per aquest motiu, i seguint allò que estableix el Protocol de gestió de casos en centres 

educatius, cal que els infants que no tenen la pauta de vacunació completa1 ni han estat 

positius per covid-19 en els darrers 3 mesos, com és el cas del vostre fill o filla, iniciïn un 

període de quarantena de 7 dies per tallar les cadenes de transmissió.

En aquesta fase de la pandèmia (fase II de mitigació) no està indicada la realització de cap

prova diagnòstica.

D’altra banda, s’han donat instruccions al grup de classe del vostre fill o filla perquè continuï 

l’activitat lectiva del dia al centre educatiu, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el 

contacte amb la resta de grups de convivència estable. Un cop acabada la jornada al centre, 

l’alumnat ha d’anar directament a casa per iniciar la quarantena (no pot fer activitats 

extraescolars).

És important aclarir que els contactes estrets dels contactes no són contactes i, per tant, no han 

de fer cap mesura especial. És a dir, els germans d’infants o adolescents que estiguin fent 

quarantena, poden assistir a classe amb normalitat.

Us agraïm la vostra col·laboració.

Atentament,

Equip directiu
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Consells per fer correctament les quarantenes

- En sortir de l’escola s’anirà directament al domicili. No es pot assistir a activitats

extraescolars, ni a domicilis d’altres familiars o a altres llocs que no siguin el domicili

habitual.

- No es podrà sortir del domicili, ni rebre visites de persones que no siguin convivents.

- Caldrà evitar el contacte amb persones vulnerables.

- En cas de contacte físic proper és recomanable utilitzar mascaretes, tant la persona que

està fent la quarantena com els seus convivents.

- Quan la persona que es troba en quarantena estigui fora de la seva habitació ha de portar

mascareta i rentar-se les mans de manera freqüent.

- En el cas que es facin els àpats en comú cal fer un ús exclusiu dels estris, mantenir les

distàncies adequades i després ventilar bé l’estança.

- Totes les persones que conviuen es rentaran les mans sovint.

- Caldrà mantenir el domicili ben ventilat.

- Cal netejar i desinfectar sovint les superfícies de contacte més freqüent (poms de les portes,

taules, cadires, etc.).

- Cal vigilar els símptomes i si n’apareixen contactar amb el centre d’atenció primària de

referència.

Data en què acaba la quarantena

(només alumnes sense pauta de vacunació completa1 i que no han passat la covid-19 en els 

darrers 3 mesos)

Data: __________ 

L’endemà d’aquesta data el vostre fill o filla inicia les classes al centre educatiu.

1Es considera que les persones tenen una pauta de vacunació completa quan han passat 14 dies de la darrera dosi de vacuna 

o bé quan han passat la covid-19 i han rebut una dosi de la vacuna fa almenys 14 dies.
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