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Qui són els responsables Covid de l’escola?
Els responsables Covid de l’escola són Vicente Aguado i Vicent Gallart.
Si teniu dubtes al voltant de com actuar, podeu cridar a l’escola i demanar parlar
amb ells o escriure un correu a:
vaguado@escolaeldrac.com
direccio@escolaeldrac.com

Com actuem quan el meu fill o filla ha sigut contacte estret d’un cas
positiu?
Heu d’enviar un correu a la tutoria, amb còpia a administracio@escolaeldrac.com
informant del cas.
En cap cas el vostre fill o filla podrà assistir al centre.

Si alguna de les persones convivents ha sigut contacte estret d’un cas
com he d’actuar?
Segons el protocol el vostre fill o filla en aquesta situació SI que POT assistir al
centre.
Així i tot, sobretot en grups de Convivència Estable, pensem i considerem que NO
DEUEN asistir.
En tot cas, i consultat amb els òrgans competents, no podem prohibir l’entrada a
l’alumnat en aquesta situació.

Com actue si el meu fill o filla ha estat positiu?
Heu d’enviar un correu a la tutoria, amb còpia a
administracio@escolaeldrac.com  informant del cas. A més heu de cridar a
l’escola per a informar.
Vicente Aguado o Vicent Gallart (responsables COVID) es posaran en contacte
en vosaltres per a començar el rastreig del cas.

En el cas d’un positiu en un grup, es confina a tot el grup?
Depèn de la tipologia del grup:

Grups de Convivència Estable (GCE): SI. es confina a tot el grup.
Grups a 1,5 m. de distància: NO. Sols es confina a les persones de contacte estret.
Així i tot, en el cas de tindre una persona contagiada, hem de comunicar i delegar en
el Servei de Salut Pública.
Encara que de manera preventiva, com a escola, hem pres alguna mesura
preventiva, totes les decisions que es prenen són consensuades amb Salut Pública.

Quan es considera que ha hagut contacte estret?
Els contactes estrets són totes aquelles persones que han estan més de 15 minuts, a
menys de 2 metres i sense mascareta, en un cas positiu.
Així i tot, en que dos dels tres requisits es complisquen, en alguns casos es considera
contacte estret.

Si el meu fill o filla són considerats contacte estret, qui m’informa?
En els Grups de Convivència Estable rebreu un correu general. Tot l’alumnat del grup
es va a casa.
En els Grups de 1,5 metres Vicente Aguado o Vicent Gallart (responsables Covid) us
cridaran per a informar-vos i assesorar-vos en tot el possible.

Com es comunica a les famílies quan s’ha produït un cas positiu en
l’escola?
Hi ha 3 tipus de cartes i comunicacions:
1- CARTA A LA COMUNITAT EDUCATIVA: Aquesta carta la rebeu tots els i les
membres de la comunitat educativa de El Drac.
En ella es diu que ha hagut un cas en l’escola.
2- CARTA AL GRUP ON S’HA PRODUÏT EL CONTAGI: (AMB actuacions per Contactes
Estrets): Aquesta carta la rebreu quan el positiu s’ha produït en el grup del vostre fill
o filla i s’ha confinat a algun company o companya per contacte estret.
3- CARTA AL GRUP ON S’HA PRODUÏT EL CONTAGI: (SENSE actuacions per
Contactes Estrets): Aquesta carta la rebreu quan el positiu s’ha produït en el grup
del vostre fill o filla i NO s’ha confinat a cap company o companya per contacte
estret.

Quan de temps tarden en donar data per a la PCR?

No podem donar un marge concret, els dies dependran de la pressió que tinga Salut
Pública.
El més normal és que tarden entre 5-6 dies des del contacte amb el cas positiu. Però
hem tingut casos que han tardat més de 10 dies.

Com avisa Salut Pública per anar a fer-se la PCR?
Us arriba un sms al vostre mòbil on us indiquen el dia, l’hora i el lloc. Els casos que es
gestionen des de l’escola, fins ara, les PCR es realitzen en l’Hospital General.

Si el meu fill o filla és Contacte Estret d’un positiu, ha d’estar confinat 10
dies si li faig un PCR abans i dóna negatiu?
SI. Encara que els resultats dels PCR hagen eixit negatius, heu de complir els 10 dies
de confinament.
Podria ser, si no hem esperat el temps necessari, que la càrrega viral encara no
s'hagi desenvolupat i siga un fals negatiu.

Si el meu fill o filla ja ha passat el COVID ha de confinar-se si és contacte
estret d’un cas?
DEPÈN. Si l’ha passat en els últims 90 dies, segons el protocol de Salut Pública, no
caldria prendre cap mesura. Si el va passar fa més de 90 dies, l’actuació és la mateixa
que la resta de persones.

Si es confina a un alumne o a una alumna que te germans o germanes
en l’escola, aquest o aquesta poden asistir a l’escola?
SI. Si que podrien asistir ja que no son contactes estrets de cap persona. Són
contacte de contacte i això no és considerat res.
Així i tot, sobretot en grups de Convivència Estable, pensem i considerem que NO
DEUEN asistir.
En tot cas, i consultat amb els òrgans competents, no podem prohibir l’entrada a
l’alumnat en aquesta situació.

En cas de febre d’una persona del meu grup, que faig?
En aquestos casos, de ser precís i recomanat pel Servei de Salut Pública, sereu
avisats de com procedir.

Cada cas és diferent i no volem crear falses alarmes i garantir l’anonimat, de totes
les persones del centre.

Si un alumne o alumna té febre, el seu germà o germana ha d’assistir al
centre?
En principi, segons el protocol, SI que ha d’accedir al centre.
Així i tot, seria recomanable per a previndre, a ser possible, que es quedarà a casa
també.

Si el meu fill o filla està confinat i es queda a dinar a l’escola, el
menjador es descompta?
SI. En el cas de que el vostre fill o filla no acudisca al centre per:
- Ser contacte estret d’un cas.
- Ser alguna persona convivent contacte estret i per prevenció es queda a casa
fins la prova PCR de la mateixa.
- Haver donat positiu per Covid.
- Tindre símptomes i no acudir al centre de manera preventiva.
Es descomptarà la part proporcional del menú, 3€ per dia. Es manté la part
corresponent a salaris del personal que treballa per a que aquest servei es mantinga.
En tots els casos heu d’informar a la tutoria i a administració.

I la resta de serveis?
En l’Escola Matinera, es tindrà en compte els dies que ha faltat. Es cobrarà el preu
de dies solts (5€/dia), fins que resulte més econòmic el preu mensual (55€/mes), a
partir dels 12 dies d’assistència al mes.
Les extraescolars no es descompten ja que tindran una continuïtat en l’activitat.
La resta de serveis, sense canvis.

Si un alumne o alumna no vol fer ús de la mascareta com s’actuarà?
Es considerarà falta greu. L’acumulació de faltes greus, comporta l’expulsió del
centre.
És cert que en el primer trimestre, hem sigut més laxos del que ho anem a ser
aquest 2n trimestre. La situació és suficientment preocupant, com per a no ser-ho.

Si hi ha 3 casos positius a l’escola, es tanca l’escola de manera
preventiva?
NO. Encara no s’ha produït aquesta casuística, però cada cas és diferent. Per aquest
motiu, en tots els casos comuniquem i ens assessorem amb Salut Pública.
Sols es tancarà l’escola quan els casos tinguin relació entre ells i elles en l’escola, el
contagi puga haver-se produit dins de la mateixa i Salut Pública així ho considere.
A dia de hui, aquest fet no s’ha produït.

