SOBRE LES PROVES PCR
Benvolgudes famílies,
Anem carregats/des d’informacions i contrainformacions amb les novetats COVID
a les escoles, i un cop més us volem resumir el més essencial de les comunicacions
que rebem de les autoritats oficials. En aquest cas, us expliquem allò que cal tenir
en compte sobre les proves PCR.
Com s’apliquen les proves PCR a nens i nenes
Tal com indiquen els departaments d’Educació i de Salut, cal tenir present que, per
recollir mostres de PCR als centres educatius, s’utilitzen tècniques de frotis nasal
menys molestes que les del frotis nasofaringi, que són més agressives. El frotis nasal
és una tècnica molt senzilla que només requereix posar un bastonet a l’interior de les
fosses nasals, a uns 2 cm de l’entrada. No es recomana que els pares i mares entrin a
les escoles per acompanyar els infants quan se’ls fa la prova, perquè trencaria totes
les sectoritzacions que s’han fet als centres. Es tracta d’una prova molt menys
dolorosa que posar una vacuna.
Segons les explicacions dels/de les professionals que apliquen aquesta prova cada
dia, la durada aproximada és de menys de 5 segons per cada fossa nasal. En cas de
necessitat que vingui el pare o la mare per motius especials, només podrà entrar
una persona a l’escola.
Com actuar si no s’autoritza la prova PRC a l’escola
La nostra referent COVID ens exposa la situació: podeu demanar cita al CAP per fer
la prova, però no poden garantir el temps que trigaran a fer-la per evitar el
col·lapse al Centre d’Atenció Primària. Normalment l’acompanyant es queda fora
de la consulta i, amb la porta oberta, pot veure com apliquen la prova al seu fill/a.
Informació de l’escola a les famílies
En cas de detectar un cas positiu i que s’apliqui la prova PCR a tot el grup estable,
us informarem prèviament de quan i com es farà. La idea és realitzar la prova
durant el primer dia detecció d’un cas positiu, però no poden garantir que sigui
així. En tot cas, us informarem de cada pas, i també de la resolució que hagi adoptat
el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial, el qual indicarà quan han de
deixar d’anar a classe i fins a quina data.
Informació de les famílies a l’escola
En cas que feu la prova PCR fora de l’escola, des del Consorci d’Educació, demanen
un seguiment diari de cada cas sospitós a qui s’aplica la prova PCR i se’n prenen
mesures.
Cal que ens informeu de qualsevol novetat relacionada amb la COVID, i ens
demanen la data de quan se li aplica la prova PCR, la data del resultat i la data
d’incorporació a l’escola.
Podeu fer-ho a través del telèfon de l’escola (93 423 65 74) o per correu electrònic
(administracio@magoria.org), sense oblidar el contacte directe amb el/la
mestre/a.

Quarantena segons els resultats PCR
En cas de PCR positiva d’un/a nen/a del grup estable, entra tot el grup en
quarantena, a partir del dia que estableixin les autoritats sanitàries.
En cas de PCR negativa d’un company/a amb positiu, es manté la quarantena a
partir del darrer contacte amb el cas positiu.
Tal com explica el Departament d’Educació, un resultat negatiu de la PCR d’un
contacte estret no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant tots els
dies establerts. Amb una primera PCR se sap que la persona en aquell moment no té
la malaltia, però aquesta es pot desenvolupar més tard, mentre dura el període
d’incubació del virus: per això és tan important fer bé la quarantena. Durant tot
aquest període no es pot fer cap mena d’activitat fora del domicili, ni rebre visites de
persones no convivents.
Cal destacar que els convivents o contactes habituals de persones que hagin estat
identificades com a contactes estrets no han de seguir cap mesura especial. És a dir,
els germans o germanes d’alumnes que estiguin fent quarantena, poden assistir a
classe amb normalitat.
Segons sembla, a partir de la setmana vinent, les quarantenes seran de 10 dies.
Recordeu que, davant qualsevol absència escolar per símptomes relacionats amb la
COVID-19, cal informar l’escola per telèfon (93 423 65 74) o per correu electrònic
(administracio@magoria.org).
Salutacions,
Equip Pedagògic
24 de setembre de 2020

