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Atenció! Últimes novetats!
❖ Des del centre parlem constantment amb la pediatra que se’ns ha
assignat com a referència del CAP BORDETA. Aquesta setmana ens ha
comentat que, per precaució, és millor que els alumnes que dinen a
l’Escola no es facin el rentat de les dents.
❖ La setmana passada us vam enviar un document de Salut per tal
d’autoritzar o no a fer una prova PCR als vostres fills, en cas necessari.
És un document propi de Salut, totes les apreciacions que poseu en el
paper, les determinaran ells mateixos.
Fins el moment no ens han explicat com procediran a fer-ho, només
que utilitzaran les instal·lacions del centre per tal d’evitar col·lapsar els
CAPS. Arribat el cas, donaran dia i hora per fer la prova i nosaltres us
informarem de tot, amb suficient temps d’antelació.
❖ Recordeu que davant qualsevol absència escolar per símptomes
relacionats amb el Covid-19 heu de trucar al centre per informar:
consergeria de Gavà (Secundària) i Secretaria d’Almeria (Infantil i
Primària).
Les persones encarregades fan un seguiment curós d’atenció a les
famílies fins la reincorporació de l’alumne.
❖ Com sabeu la casuística de símptomes compatibles amb el Covid-19
és bastant àmplia i són les persones de Salut qui s’encarreguen de
determinar si una persona pot venir o no al centre.
Segons la valoració que facin, determinen fer o no una PCR. En cas
que a l’alumne no li facin la PCR, perquè considerin que els seus
símptomes són per altres motius, la persona es pot reincorporar al
centre amb un justificant mèdic que ho acrediti o bé, quan hagin passat
24h sense tenir símptomes.

❖ En cas que es doni un positiu a l’Escola, la Direcció és la persona
encarregada de trucar al servei epidemiològic per saber com procedir.
Aquestes són les funcions d’aquest servei:

Altres aspectes d’organització del centre...
Adjunt al correu trobareu un document del consorci d’Educació i del servei de
Salut sobre l’organització de l’Educació física als centres i del servei de
piscina.

Últimes dades que publica el Departament d’Ensenyament:
El 93,6 % de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups
en funcionament
A data d’avui, hi ha 461 grups confinats en 348 centres educatius d'arreu de
Catalunya
El detall dels centres amb grups confinats es pot consultar a: nota de
premsa

Més coses...
Recordeu que demà 24 de setembre és festiu!!
Algunes fotografies d’aquesta setmana...

