DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES FAMÍLIES
Es manté en vigència el document signat el curs passat per les famílies que ja eren al
centre i l’enviem a les de nova incorporació. El lliuren al llarg del mes de setembre.
El document manté vigent allò transmès en la carta enviada pel Centre de Salut Pública
de Torrent i el compromís signat per les famílies la primera setmana de setembre de
2021. Així les coses, les famílies que signaren el compromís el curs passat, no han de
signar-lo de nou. Només el signaran les de nova incorporació o que han matriculat un
segon o tercer fill a l’escola per a aquest curs.
Benvolguda família/benvolgut alumne/a:
Les característiques especials que acompanyen l’inici d’aquest curs escolar a conseqüència de la
pandèmia de COVID-19 han determinat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
juntament amb la d’Educació, Cultura i Esports, hagen establit un protocol d’actuació conjunt perquè
els centres educatius siguen espais de convivència saludables.
En aquest sentit, es fa necessari el compromís de tota la comunitat escolar en el compliment de les
mesures de prevenció i protecció recomanades, entre les quals resulta fonamental la col·laboració
de les famílies i de l’alumnat major d’edat, amb les següents actuacions:
• Notificar les causes d’absència de l’alumne/a per motius de salut a la persona tutora de
l’alumne/a en el centre escolar.
• Verificar diàriament l’estat de salut al domicili, abans que l’alumne/a acudisca al centre
educatiu, i comprovar que no té la temperatura per damunt de 37,5ºC (sense haver pres
antipirètics) ni altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos,
malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits, etc.). Atès que aquests símptomes poden ser
comuns a altres infeccions pròpies de l’etapa infantil i juvenil, la febre ha de ser sempre un
criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.
• En cas que hi haja símptomes compatibles, l’alumne/a no ha d’assistir al centre
educatiu. La família haurà de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP).
L’equip pediàtric o metge/essa de família habitual, segons l’edat de l’alumne o alumna,
indicarà quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.
• Els germans/es o familiars convivents d'un cas sospitós (aquell que té símptomes, en què
s'ha realitzat la PCR i s'està a l'espera de resultats) s'hauran de quedar a casa fins a conèixer
el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. Les persones
que tinguen la pauta completa de vacunació o que hagen passat la infecció en els 180
dies previs a la data del contacte amb el positiu, queden exemptes de fer quarantena.
Ara bé, de moment, serà Salut Pública qui comprovarà que efectivament la persona que
és contacte estret té la pauta completa.
• L’alumnat tampoc haurà d’acudir al centre escolar en cas de trobar-se en situació de
quarantena per haver tingut contacte estret amb un cas de COVID-19 fins que li ho
indique el pediatre/a o metge/essa de família.

•

En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara
malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es
valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l’equip pediàtric les implicacions de
reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu.

Si necessiteu informació addicional podeu contactar amb el telèfon específic que ha establit la
Generalitat Valenciana per a donar suport a la comunitat educativa en aquest curs escolar:
900300555, opció 2.
Rebeu una salutació cordial.

EL DIRECTOR DEL CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE
TORRENT

COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMENT
DELS REQUISITS PER A ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU

He llegit atentament la informació continguda en aquest document i em compromet a seguir les
pautes que en ell s'estableixen.

Em compromet a prendre la temperatura del meu fill/a abans d'acudir al centre.
Em compromet a prendre'm la temperatura abans d'acudir al centre educatiu (alumnat major
d’edat).
Nom i cognoms de la persona responsable:

Data

/ /2021

Signatura:

