PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT DE MALALTIA

ÀMBIT SALUT A L'ESCOLA
En general, els nens no s'han d'excloure de l'escola per malalties banals, llevat què es doni alguna de les següents
condicions:

La malaltia impedeix que l'alumne dugui a terme les seves activitats amb normalitat.

La malaltia requereix més atencions de les que els responsables a càrrec de l'alumne poden donar-li, reduint
l'atenció envers la resta d'alumnes.

El nen presenta: febre, letargia, irritabilitat, plora constantment, respira amb dificultat o altres signes que evidenciïn
una malaltia greu.

Presenta exantema amb febre o canvis de comportament i el metge no ha determinat que no es tracta d’una
malaltia infecciosa
El període de no assistència, en criteris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’indica a continuació:

Malaltia

Període de no assistència a l’escola

Estat febril

Fins almenys 24 hores sense febre.

Malalties gastrointestinals

Fins 48 hores després que les deposicions s’hagin normalitzat

Varicel·la

Fins al sisè dia després de l’aparició de l’exantema, o abans si les
lesions s’han assecat i han fet crosta.

Conjuntivitis

Fins a 24 hores després d’iniciar el tractament.

Escarlatina

Rubèola

Fins 24 hores després d’iniciar el tractament antibiòtic
Si observem els nostres fills/es es rasquen o diuen que tenen picor
al cap, mirar-li de seguida si té polls. Dediqueu-hi temps.
En cas de polls:
- No assistir a l’escola fins que no s’hagi fet el tractament
i eliminat totes les llèmenes.
- Comunicar l’existència de polls a l’escola.
- Fer el tractament i eliminar les llèmenes.
- Revisar durant varis dies seguits i pentinar amb la pinta
especial.
- Rentar la roba a la rentadora amb sabó i aigua
calenta.
Si l’escola observa un/a alumne/a amb polls s’avisarà
ràpidament a la família per evitar contagis.
Fins a 7 dies després que hagi aparegut l’exantema.

Xarampió

Fins a 4 dies després que hagi aparegut l’exantema.

Grip
Infecció respiratòria aguda de
vies altes

Fins almenys 24 hores sense febre i que toleri l’activitat general.

Polls

Fins almenys 24 hores sense febre i toleri l’activitat general.

PREVENCIÓ: cal comunicar a l’escola si l’alumne presenta alguna malaltia contagiosa per tal de prendre mesures
preventives.
ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Seguint les indicacions dels Departament d’Educació cal tenir present:



A l’escola no s’administrarà cap medicació sense recepta mèdica que especifiqui la dosi i l’horari
d’administració i la forma de conservació.
Cal portar signat per pare/mare/tutor/a el full d’autorització del centre.
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