ACTA REUNIÓ COMISSIÓ COVID
DIA: 14/01/2021

HORA: 14:10h

LLOC: Google Meet

ASSISTENTS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Carmen Carreres.(Direcció)
Elio Jardón. (Cap d’estudis)
Enrique Francisco.(Coord. COVID)
Pau Ciscar.(Representant professors)
Teresa Ferris.(Representant professors)
María Ferrer.(Representant professors)
Bea Sanchis.(Administració)
Alicia Fuentes (Representant professors)
Nacho Colom. (Absent)
Ana Cerveró (Representant pares)

ORDRE DEL DIA:
●
●
●
●

Oració.
Lectura i aprovació acta reunió anterior.
Informació situació centre.
Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:
Després de l’oració i aprovació de l’acta anterior es passa a al punt 2.
En estos moments el nostre centre està veient-se afectat pel COVID19 de forma lleu però,
important.
En l’escoleta durant les festes de nadal hem tingut un aula confinada per donar positiu la
mestra. També enviarem l’anexe II a Sanitat i els alumnes que el dia 30 de desembre acudiren
a classe es varen fer la PCR amb un resultat negatiu. Actualment tenim les tres mestres en
cuarentena per contactes estrets amb positius de familiars.
Tenim una mestra d’Infantil confinada per ser positiva, ésta no s'incorpora després de les
festes de nadal.
En l’etapa de Primaria hi ha un mestre confinant ja que un familiar ha donat positiu.
Durant el segon trimestre, estan donant-se varios casos de xiquets que es troben confinats ja
siga per tindre este virus o per trobar-se en contacte amb un positiu. Alguns d’éstos alumnes
no s’han incorporat després de les festes de nadal. Els altres estem a l’espera de confirmament
de les proves de PCR. És important que recordem que un contacte d’un contacte no es

contacte estret. També, que el protocol s’activa en el moment en el que els familiars ens
comuniquen que el xiquet/a té un resultat positiu en el PCR.
Tranquil.litzar a les famílies davant aquesta situació que ens vegem afectats per la situació que
està passant el poble en general. El centre està actuant segons els protocols que tenim i fent
tot allò que ens marca sanitat.
Els mestres estan enviant tasques als alumnes confinats per tal de que no desconecten tant.
El centre està complint amb les mesures de prevenció del COVID que són:
●
●
●
●

Ús de mascaretes homologades,
Rentat i desinfecció de mans,
Distància social,
Ventilació d’espais,

●

Desinfecció diaria de totes les estances del centre.

Demanar a les famílies responsabilitat amb aquesta situació i que els alumnes es queden a
casa quan:
-Presenten símptomes compatibles amb la COVID.
-Estiguen en situació d’aïllament per haver donat positiu per la COVID-19.
-Estiguen a la espera del resultat d’una prova diagnòstica
-Estiguen en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada
de COVID-19 o amb símptomes compatibles.
La resta d’alumnat pot assistir al col.legi amb normalitat, el centre està esforçant-se perquè
tot isca bé.
Agrair a totes les famílies la seua col.laboració.

ACORDS PRESOS
Continuar amb el protocol de prevenció.
Sense més assumptes que tractar es conclou la reunió sent les 14:45 hores del mateix dia.

Signat:
Enrique Francisco Robledo
(coordinador COVID)

