
  
 

 
 
 

Benvolgudes famílies, 

La setmana passada vau rebre un full d’autorització per al procediment de gestió de 
casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius. Aquest document respon a una 
directriu emesa pel Departament de Salut per indicació del Servei de Vigilància 
Epidemiològica. La Direcció de La Salle Premià està constantment en comunicació i 
col·laboració amb l’EAP de Premià de Mar, les infermeres i el sanitari referent assignats 
a la nostra escola. 

La presa de mostres dels companys/es i professionals que hagin estat contactes estrets 
d’un cas positiu es realitzarà de forma preferent al centre educatiu, de forma centralitzada 
o al lloc on es comuniqui. Si es realitza la PCR a l’escola, des de la Direcció del centre, 
es comunicarà a les famílies. La Direcció de l’escola no intervé en aquesta decisió. 

L’activació del protocol a l’escola és un procés multidisciplinari i en tot moment es segueix 
la normativa existent. Per poder controlar la situació, és essencial comptar amb la 
implicació de les famílies i seguir escrupolosament les instruccions, aplicant en tot 
moment totes les mesures de prevenció. 

Amb aquest document s’autoritza o no que donat el cas es pugui fer al vostre fill/a la 
prova PCR a l’escola. El termini per al seu lliurament a l’escola és el proper dimecres 
23 de setembre. Des de Secretaria es faran arribar les autoritzacions al CAP. 

Si necessiteu més informació de salut, a més de contactar directament amb el vostre 
servei de pediatria, us recomanem consultar els següents canals: 

Canal de Telegram 

Per tenir informació al dia i de fonts oficials descarregueu l’aplicació (IOS o Android) i 
busqueu el canal /Salut Escola 

Canal Salut 

S’ha obert un apartat al web perquè pugueu veure’n les darreres informacions que es 
van actualitzant i penjant de forma constant.canalsalut.gencat.cat/salutescola 

Aprofito per agrair-vos la vostra col·laboració activa i serena, en un moment en què es 
van modificant constantment les instruccions i on les normatives de salut pública 
conviuen amb les activitats exclusivament pedagògiques. Per tant, GRÀCIES, en 
majúscules 

 

 



  
 

 

Una implicació responsable i positiva és necessària per aconseguir el control efectiu de 
la pandèmia i donar una resposta ràpida davant de qualsevol alerta que es produeixi en 
el nostre entorn escolar. Respecteu també les recomanacions a les entrades i 
sortides i eviteu agrupar-vos innecessàriament. S’ha fet una gran tasca per fer de 
l’escola un entorn segur. 

Moltes gràcies, per nosaltres la vostra col·laboració és essencial. 
 
 

Equip Directiu 

La Salle Premià 

 


