Cribratges als centres educatius. Informació per a les famílies
____________________________________________________________
Nom del centre educatiu

Data del cribratge _____/_____/_____

Benvolguts/des pares, mares i tutors o tutores,
Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos que farem un cribratge a tota l’escola del/ de la
vostre/a fill/a.
Aquest cribratge ens permet detectar casos asimptomàtics i estudiar els seus contactes estrets
per tal de tallar cadenes de transmissió i evitar que la malaltia continuï estenent-se a la
comunitat.
Els centres on es realitzen aquests cribratges es seleccionen a partir d’indicadors epidemiològics
poblacionals, s’estableixen conjuntament entre Educació i Salut i són dinàmics segons l’evolució
de la pandèmia a cada territori.
En què consisteix el cribratge a un centre educatiu?


Es pren una mostra per fer una PCR a tots els alumnes i professionals del centre
(docents i no docents) que ho autoritzin. La participació és voluntària.



La presa de mostra per a la PCR s’obté mitjançant frotis nasal, que és una tècnica
senzilla i innòcua. Consisteix en introduir un bastonet per les fosses nasals, només 2 cm
(a diferència dels frotis nasofaringis en els quals cal introduir el bastonet fins a la part
posterior de les fosses nasals i és molest).



La participació als cribratges en menors de 16 anys requereix l’autorització per part de
les famílies o tutors/es legals. En majors de 16 anys són ells mateixos els qui poden
signar l’autorització. No cal cap autorització especial per a aquest cribratge, és la mateixa
que es va demanar a l’inici de curs per a poder realitzar una PCR a l’escola (per algun
positiu al grup de convivència estable o per un cribratge).



La presa de mostres es realitza al mateix centre educatiu. L’equip mòbil de presa de
mostres es desplaça fins al centre i és qui se n’encarrega.



Aquells alumnes o professionals que hagin passat la malaltia en els darrers 6 mesos
(confirmada per PCR) quedaran exempts de fer els cribratges i per tant dels aïllaments i
quarantenes.



Com es comunicaran els resultats? L’habitual és comunicar els casos negatius mitjançant
un SMS. Els casos positius es comunicaran via telefònica, per explicar tota la gestió del
cas i informar de les indicacions a seguir a partir d’aquest moment.

