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                 INFORMACIONS IMPORTANTS SOBRE ELS PROTOCOLS COVID  
 

Benvolgudes famílies, 

Us adjuntem la infografia del Departament de Salut on s'indica què cal fer en el cas que es 
detecti una alumne/a positiu per COVID-19 a la classe del vostre fill/a (CIRCUITS 
D’EDUCACIÓ INFANTIL I DE PRIMÀRIA) 

Resumint i concretant! 

Si el vostre fill/a té la pauta de vacunació completa (14 dies des de la segona dosi) o 
ha passat la COVID-19 els darrers 6 mesos:   

No es confina. 

En un principi ens han comunicat que s’ha d'anar en un període de màxim quatre dies a 
una de les farmàcies adherides al programa TAR a fer-se allà mateix un test d'antígens.  És 
gratuït. La pròpia farmàcia introdueix les dades i el resultat del test (vosaltres el podreu 
saber a la mateixa farmàcia en 15 minuts) a Salut. En cas que ens diguessin una cosa 
diferent al que està previst també us informaríem dels canvis i on es realitzaria 
aquesta prova.  

Per fer-se el test gratuïtament, l'alumne/a ha de portar la tarja sanitària i la "carta del 
circuit C” amb les indicacions pertinents que us enviarem des del centre per TokApp 

En cas que la prova s’hagi de realitzar a la farmàcia us proporcionem el  llistat de farmàcies 
adherides al programa TAR que es pot consultar a: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-
casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/ 

Si el vostre fill/a no té la pauta de vacunació completa o NO ha passat la COVID els 
darrers 6 mesos: 

Confinament de 10 dies. 

Rebreu un TokApp amb la "carta del circuit A” carta on s'indicarà lloc, dia i hora per fer 
PCR. 

Per fer la PCR haureu de portar la tarja sanitària i la "carta del circuit A”. 

Podreu veure el resultat de la prova a "La meva salut”. Un resultat negatiu no eximeix de 
complir el confinament. 

Cordialment, 

Equip directiu. 

                       Sant Quirze del Vallès a 22 de Setembre de 2021 
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