
COL·LEGI SANT VICENÇ DE PAÜL
LA SOLEDAT

GERMANES DE LA CARITAT

A/A de les FAMÍLIES

Estam a punt de començar les activitats del segon trimestre del curs escolar. En
primer lloc volem agrair el comportament exemplar de totes les famílies i dels
alumnes que en tot moment han complert les normes d’higiene i de prevenció de
contagis i han fet possible la bona convivència i la col·laboració per minimitzar l’impacte en el quefer de
cada dia.

La situació actual de la pandèmia del COVID-19, fa necessària la revisió de les normes de prevenció que
tenim establertes.

En primer lloc recomanem seguir les normes generals de la Conselleria de Salut. S’ha ampliat la

franja d’edat per vacunar als infants. Actualment va des dels 5 anys. Es pot demanar cita per

BITCITA:

(https://citavacunacovid.ibsalut.es/citavacunacion/cuestionario-reservar-cita ). Si teniu algun dubte
sobre vacunació podeu telefonar a Infocovid 971 211999. S’han establert centres de vacunació i se’ns
donen TOTES LES FACILITATS.

Demanam responsabilitat a totes les famílies respecte a la vacunació com a recurs per minimitzar
l’impacte de la pandèmia sobre petits i grans. I en segon lloc responsabilitat per complir i fer complir els
protocols.

Pel que fa al nostre centre:

1. Es mantenen els horaris escalonats tant per entrada com per la sortida. 2. Mantenir les files amb
distància de seguretat per a que la sortida sigui fluida el màxim possible.
3. És obligatori l’ús de mascareta per a tots els alumnes a partir de 6 anys. Les mascaretes han

d’estar en condicions higièniques per tal que compleixen la seva funció preventiva de contagis.
4. Abans de venir a l’escola, recomanem que les famílies prengueu la temperatura als vostres fills/es

per verificar que no superi els 37,5ºC.

Què han de fer les famílies:

● Si algún dels vostres fills/es el dia anterior o a les hores anteriors a l’entrada escolar té algún dels
símptomes compatibles amb la COVID-19: febre, fatiga, irritació de gargamella, mal de cap,
molèsties musculars, secreció nasal, esternuts, lumbàlgia, suors nocturnes, nàusees,
pèrdua de cabell, conjuntivitis, tos i lleugera pèrdua de l’olfacte i del gust, en general
símptomes catarrals o gastrointestinals, NO HAN DE VENIR A L’ESCOLA . I vos heu de
posar en contacte amb el centre de salut o infocovid.

● En el cas que algún membre de la família hagi donat positiu o tengui símptomes de possible
contagi, els fills/es NO HAN DE VENIR A CLASSE. Comunica-ho per telèfon a l’escola per poder
prendre les mesures oportunes de prevenció.

Aquí continuarem amb la norma de les 3M i la ventilació, que tenim establertes des del començament de
la pandèmia, tal i com marca sanitat.

Confiam que entre tots superarem aquesta situació i que podrem continuar la nostra tasca educativa amb
normalitat.

Estam a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o pel que faci falta.

Salutacions.
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