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Requisits d'accés als
centres educatius

Els infants NO podran accedir al centre si
presenten algun dels següents símptomes,

encara que sigui de manera aïllada:

- febre o febrícula >37,5ºC
- tos
- dificultat per respirar
- mal de coll
- refredat nasal
- cansament

- dolors musculars
- mal de cap
- mal de panxa
- vòmits
- diarrea
- pèrdua d'olfacte o gust

Els infants NO podran accedir al centre 
quan hi ha un cas positiu confirmat d'un

convivent.

En cas de presentar algun d'aquests símptomes, caldrà
que la persona afectada se sotmeti a una prova
diagnòstica i no vagi a l'escola fins que tingui un

resultat negatiu.

Es recomana NO accedir al centre si 
conviuen amb una persona a l'espera del

resultat d'una PCR o l'alumne/a està a
l'espera d'un resultat PCR.



CONTACTES ESTRETS ÀMBIT ESCOLAR
Ed. Infantil i Ed. Primària

Entre 1 i 4 positius al grup escolar:

Entre 5 o més positius al grup escolar:

NO es confinarà el grup. Els infants, tret dels
casos positius, podran venir a l'escola amb

normalitat.

Als infants de PRIMÀRIA se'ls farà un TAR (test
d'antígens), el més aviat possible, en una de les

farmàcies que participen al Programa TAR.
(excepte els alumnes que han estat positius en els darrers 3 mesos)

Als infants d'INFANTIL se'ls farà un TAR el 
més aviat possible, al lloc que 

s'indiqui des del CAP (l'escola us informarà).

Els infants NO IMMUNITZATS hauran de 
fer quarantena durant 7 dies. 
En cas d'aparició de simptomatologia hauran de 

contactar amb els serveis de salut.

Els infants IMMUNITZATS podran assistir 
al centre. No hauran de fer quarantena. 

Disminuir interacció social i, en cas d'aparició de simptomatologia,
contactar amb els serveis de salut.



FARMÀCIES DE MARTORELL QUE
PARTICIPEN AL PROGRAMA TAR

Farmàcia M. Miralles VIA
Farmàcia M.T. Domingo Alguero
Farmàcia P. De Dios Culebras

Germans Martí, 25
Doctor Luis Gaya, 11
Comerç (cant. St. Joan 2), 5

QUAN ES CONSIDERA QUE UNA 
PERSONA ÉS IMMUNE?

Es consideren immunitzades aquelles persones 
que han rebut la pauta de vacunació completa 

(14 dies després d'haver rebut la darrera dosi).

Es consideren immunitzades aquelles persones 
que han passat la malaltia en els darrers 3 mesos.


