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Benvolguts pares, 

 

Us comuniquem que s’ha detectat un increment de l’absentisme a l’escola, sembla que la majoria per 

símptomes semblants a la grip. Seguint les recomanacions del Departament de Salut, les actuacions a 

seguir són: 

• Seguir amb les activitats normals del centre 

• Els alumnes i personal del centre davant de la presència d’algun símptoma de una possible grip 

(febre igual o més de 38ºC, i símptomes d’infecció respiratòria com tos, mocs, mal de gola, cefalea, 

etc...) cal que s’abstinguin d’anar a l’escola. Poden consultar al seu metge de capçalera (o a Sanitat 

Respon, tel. 902 111 444) perquè valori el quadre clínic.  

• La persona amb símptomes semblant a grip no ha d’anar a l’escola f ins passades almenys 24 

hores sense febre (sense que prengui antitèrmics ), reduint així el contacte amb persones sanes. 

• Les persones amb símptomes de gastroenteritis aguda no poden anar a l’escola fins 48 desprès de 

l’últim episodi de diarrea. 

 

Al domicili s’han de seguir les recomanacions:  

• Mantenir les mans netes, rentar-les amb aigua i sabó durant uns 20 segons i rentar-se-les 

sistemàticament: 

després d’haver tossit  

desprès d’esternudar, mocar-se, o tocar-se el nas 

desprès d’usar el WC 

sempre que estiguin visiblement brutes. 

 

•  Eixugar-se les mans amb mocadors de paper d’un sol ús i llençar-lo a les escombraries. 

•  No tocar amb les mans brutes  les mucoses dels ulls, del nas o la boca 

• Cobrir-se la boca i el nas en tossir i esternudar amb un mocador de paper d’un sol ús i llençar-los a 

les escombraries. Desprès s’han de rentar les mans amb aigua i sabó 

• Quedar-se a casa, evitant així també el contagi a altres persones sanes. 

• Ventilar les estances almenys 15 minuts al dia. 

• Qualsevol agreujament dels símptomes podeu consultar al vostre metge.    

Per més informació:  http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut 
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