Preguntes i respostes:
A la classe hi ha un cas confirmat de covid. I ara què?
A continuació trobareu tot un seguit de preguntes i respostes per a les famílies dels infants que van a una
classe (grup estable de convivència) on s’ha confirmat un cas de covid. Les respostes es basen en les
darreres recomanacions de la Generalitat (11/01/2022).

El meu fill ha donat positiu per un test de covid (test d’antígens ràpid o PCR), què haig de fer?
S’ha d’enviar un correu electrònic (a8043887@xtec.cat) a l’escola i l’infant ha de quedar en quarantena a
casa, independentment de si està vacunat o no. També s’ha de notificar al Centre d’Atenció Primària
(CAP). https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/

Què haig de fer quan m’avisen que hi ha un cas positiu a la classe?
L’escola us envia un correu electrònic amb les indicacions del que heu de fer.
En principi, caldrà fer un test d’antígens ràpid (TAR)* en el dia 0 o 1 i fins al dia 4, tant si l’infant està
immunitzat (infants amb pauta de vacunació completa, infants que han passat la covid i han rebut una
dosi vacunal o infants que han passat la malaltia en els darrers 3 mesos), com si no ho està. Si el resultat
és negatiu, podrà continuar anant a l’escola (sempre que el grup classe no es trobi en quarantena).
No cal que es facin el TAR els nens que hagin tingut una infecció confirmada per Covid en els últims 3
mesos.
*Aquests tests d’antígens es faran:
•
•

Educació Infantil: al punt d’atenció primària que Salut indiqui (CAP o punt centralitzat).
Educació Primària: a una farmàcia autoritzada de forma gratuïta (un cop Salut ha activat la
prescripció. Poden tardar unes hores o dies a fer-ho). Si no és possible fer-ho a la farmàcia, es
poden fer a casa (si el resultat és positiu, s’haurà de notificar a l’escola (a8043887@xtec.cat) i al
Centre d’Atenció Primària (caldrà indicar data, resultat del test i nom comercial del laboratori).
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/

Trobareu el llistat de farmàcies on es poden fer els tests d’antígens de franc al web:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-iseguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/index.html

Quan haig de fer quarantena? Quant dura?
La quarantena dura 7 dies.
Els infants no immunitzats amb test d’antígens negatiu hauran de fer quarantena al domicili quan hi hagi 5
casos o més confirmats en el grup estable de convivència. L’escola ho notificarà a les famílies i indicarà
quin dia s’acaba la quarantena.
ATENCIÓ: els infants no immunitzats que siguin contacte d’un cas confirmat en l'àmbit familiar (fora de
l'escola i de les activitats extraescolars), han de fer quarantena domiciliària durant 7 dies i NO poden
anar a l’escola durant aquests dies (exemple: mare, pare o germans positius).

Com és la quarantena?
Durant la quarantena, l’infant no podrà sortir de casa ni rebre visites. S’hauran d’extremar les mesures
higièniques.

Els germans d’un infant que és contacte d’un cas confirmat a la seva classe, poden anar a l’escola? Sí,
excepte si té símptomes.
En cas de no anar a l’escola, haig d’anul·lar el menjador del meu fill?
Si es confina TOTA una classe de l'escola és l'únic cas en què NO cal fer el tràmit d'absència al menjador.
Des de l’escola us informaran de les dates que dura el confinament.
Si és un confinament per *qualsevol altre motiu* (familiar, extraescolars, contactes) SÍ que s'ha de fer la
notificació d'absència per a cada dia de confinament, tal com es fa amb la resta d'absències.
Per notificar l’absència, dieta o menjador esporàdir cal omplir els formularis i enviar-los a l'apartat de
tràmits del web de l'AFA: http://www.afasagradafamilia.cat/index.php/tramits. Teniu temps fins a les
10:00 h d’aquest dia.
En resum, si confinen a una classe sencera no fa falta avisar a l'Afa pel tema menjador.
Si confinen un o diversos infants, aquestes famílies han de notificar l'absència al menjador si és el cas,
mitjançant el qüestionari en línia.
Novetat important: Si el vostre fill sí que ve a l’escola (pel fet d’estar immunitzat) i utilitza el servei de
menjador algun d’aquests dies, poseu-vos urgentment en contacte amb el servei de menjador,
(menjador@afasagradafamilia.cat) per comunicar que l’infant SÍ que es quedarà a dinar. Especifiqueu
quins dies dels corresponents al confinament hi anirà.

En cas de quarantena, haig d’avisar a les extraescolars?
En el cas que tot el grup de convivència estable (tota la classe) estigui en quarantena, no cal avisar a les
extraescolars, ja que la Direcció de l’escola ho notifica tant a l’AFA com al Claror. En els altres casos, es
recomana notificar l’absència de l’infant.
Les extraescolars gestionades per l’AFA es continuen amb normalitat encara que algun grup classe estigui
confinat. Si hi ha alguna excepció, des de l’AFA es posaran en contacte amb les famílies.

A continuació, adjuntem infografia oficial per si us és útil:
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