Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya
Unitat de Vigilància Epidemiològica Vallès Occidental i Vallès Oriental
C/ de Vallvidrera 38
08190 Sant Cugat del Vallès
Tel.. 93 5618096
uve.voc.vor@gencat.cat

ANIMALS A LES LLARS D’INFANTS I A LES ESCOLES
Els animals poden ser mitjans d'ensenyament efectius i valuoses per als nens, però es corre el risc de
malalties i lesions pel contacte amb animals. Els nens petits estan especialment en risc de contraure
malalties perquè els seus sistemes immunes estan encara en desenvolupament i perquè són més
propensos que altres a posar-se les mans o altres objectes a la boca.
És millor no tenir animals a les llars d’infants ni a les escoles, però si n’hi ha, s’ha de tenir en compte:
•
•

•
•

S’han de donar les condicions adequades a les necessitats de comportament i físiques dels animals
utilitzats amb fins educatius.
L’escola te la responsabilitat d'ajudar els alumnes a desenvolupar respecte pels animals i per
comprendre els problemes ètics implicats en la cura d’animals.
Tenir animals a classe pot ser una experiència educativa pels alumnes però estressant per alguns
animals, i a vegades també per alguns alumnes.
Els pares han de ser informats dels beneficis i els riscos potencials associats amb els animals a les
aules escolars, ja que hi pot haver nens amb malalties amb immunodepressió, al·lèrgies, o asma.

Els animals poden ser font d’infeccions i s’han de prendre mesures per evitar la transmissió de malalties als
nens. Aquestes mesures són vàlides tant per si hi ha animals a l’escola o si es va d’excursió a granges o
parcs on hi hagi animals.













Rentar-se sempre les mans després de tocar animals, el seu menjar, o qualsevol cosa en les àrees on
viuen i passegen (per exemple gàbies, sorra, recipients d'aigua, joguines, etc. ). Les mans també s’han
de rentar després d'anar al bany, abans de menjar i beure, abans de preparar aliments o begudes, i
després de llevar-se la roba bruta o sabates .
Els adults sempre han de supervisar el rentat de mans dels nens petits .
L'aigua corrent i sabó són el millor. Utilitzar desinfectant de mans si l'aigua corrent i sabó no estan
disponibles. Rentar-se les mans amb aigua i sabó tan aviat com sigui possible.
Els animals han d’estar en gàbies tancades o sota sistemes de seguretat adequats. S’han de delimitar
àrees específiques per a la interacció amb els animals .
Els cuidadors d'animals no han de permetre que els animals deambulin, o volin a l’aire lliure, ni tinguin
contacte amb animals salvatges.
No està permès l’elaboració, manipulació i emmagatzematge d’aliments per les persones en les àrees
on hi pugui haver contacte amb els animals.
No hi pot haver animals a les zones on es se serveix menjar per les persones o en consumeixen.
S’han de netejar i desinfectar les àrees on els animals han estat presents . Els nens han de realitzar
aquesta tasca només sota supervisió d'un adult. Les gàbies s’han de rentar diàriament. Els excrements
s’han de posar en una bossa de plàstic lligada i després en un cubell tancat. L’aigua i la caixa de les
tortugues s’ha de canviar i rentar diàriament.
No netejar les gàbies d'animals o els utensilis en els llocs utilitzats per preparar o rentar aliments per les
persones o els estris de menjar.
No disseccionar granotes i altres animals a les àrees on es preparen els aliments per a consum humà,
s’hi serveixen o consumeixin. Netejar i desinfectar les superfícies que s'utilitzen per a la dissecció .
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Animals que no hi hauria d’haver a les escoles i llars d'infants amb nens menors de 5 anys d'edat:










Rèptils (per exemple, tortugues, serps i llangardaixos),
Amfibis ( per exemple, granotes, gripaus, salamandres i tritons )
Aus de corral vives (per exemple pollastres, ànecs i oques )
Animals inherentment perillosos
Animals agressius o de comportament impredictibles siguin salvatges o domèstics
Primats no humans ( per exemple els micos i els simis )
Mamífers d'alt risc per a la transmissió de la ràbia (per exemple, els ratpenats)
Animals del carrer que puguin tenir problemes de salut i no es coneix la història de vacunació .
Animals verinosos (aranyes, rèptils, amfibis,...)

Els animals poden tenir gèrmens en el seu cossos i en els seu hàbitat, fins i tot si semblen sans.
Abans de portar un animal a l’escola cal:



Obtenir atenció adequada veterinaris, un certificat d'inspecció veterinària, o comprovant de
vacunació d'acord amb la normativa vigent.
Els animals han d’estar nets i lliures de micosis (tinya), paràsits intestinals, puces, paparres, àcars i
polls.

Exemples d’animals que poden portar malalties:
Periquitos, lloros, coloms, galls d’indi, galls i gallines, i altres aus poden ser la font d’infecció per
la Chlamydia psittaci , causant de pneumònia. Ànecs, pollets, galls i gallines, poden portar
Salmonellla i Campylobacter. Les tortugues són portadores de Salmonella. Molts mamífers
inclosos gats i gossos poden portar Salmonella i Campyilobacter.
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