
1/1

A
1
0
3
4
-V

0
1
-2

2

Circuit B - educació primària i ESO 

Benvolguda família, 

Us comuniquem que hi ha hagut un cas positiu de covid-19 al grup de convivència estable del vostre 

fill o filla. 

Tot i que el vostre fill o filla és un contacte estret de la persona que ha donat positiu, no ha de fer el 

període de quarantena. Tot i així, sí que es recomana la realització d’una prova diagnòstica per 

detectar la covid-19, excepte en el cas dels infants o adolescents que hagin estat positius per 

covid-19 en els darrers 90 dies (3 mesos): en aquest cas no tenen indicació de prova i poden 

continuar anant al centre educatiu amb normalitat. 

La recollida de mostres es farà mitjançant un frotis nasal, que és una tècnica molt senzilla, indolora i 

innòcua que consisteix en posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals.  

Seguint els nous protocols de gestió de casos als centres educatius del curs 2021-2022, la prova 

indicada per al vostre fill o filla és un test d’antígens que s’ha fer al més aviat possible (el termini 

màxim és de 4 dies) en una de les farmàcies1 habilitades participants. Per fer-ho, només cal que 

presenteu la targeta sanitària del vostre fill o filla. Si el resultat fos positiu, seria aleshores un cas 

confirmat de covid-19 i hauria d’iniciar un període d’aïllament de 7 dies. 

En cas que el vostre fill o filla tingui símptomes, no heu d’anar a la farmàcia: cal que us poseu en 

contacte amb el vostre centre d’atenció primària.  

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 

1 La farmàcia es pot escollir d’entre les que hi ha a les llistes que trobareu al canal Salut, al web Escola segura del Departament 

d’Educació i al web dels col·legis farmacèutics provincials. La realització del test d’antígens no té cap cost per a l’usuari.

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