Benvolgut, benvolguda,

La Pandèmia COVID-19 està posant en joc l’estructura fonamental del nostre estat de benestar,
sacsejant el normal funcionament de dos dels màxims exponents d’aquest: educació i salut.
El més possible és que la vostra organització ja s’hagi vist obligada a posar en confinament alguna aula, i
això ha comportat la necessitat de coordinar-vos amb nosaltres, el CAP Sarrià.
Com bé sabeu, en quan tenim notificació d’un cas positiu del grup estable de convivència (GEC),
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) acorda la necessitat de testar a tots els components de
la classe i confinar-los. Per aquest motiu, hem de programar la data de la presa de mostra i conèixer així
la situació de tot el grup.
Fins ara la tècnica emprada era l’obtenció d’una mostra nasofaríngia. Aquesta mostra s’enviava al
laboratori on es sotmetia al procés conegut com a PCR, que permet identificar la presència o no del
Coronavirus SARS-CoV-2.
Amb la participació de l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD), a partir del 16 de novembre la mostra per
processar no serà mitjançant el frotis nasofaringe, sinó que es farà per saliva. Es tracta d’una tècnica
validada, més còmoda i gens molesta per a la persona a qui es fa la prova, i alhora molt més senzilla de
realitzar, fins al punt que permet l’automostra.



Com funcionarà el nou circuit?
1. L’escola té coneixement que un alumne ha estat positiu. Immediatament:
a. Informarà l’ASPB, qui decidirà l’actuació a seguir;
b. Informarà al CAP i li lliurarà la llista dels alumnes del GEC;
c. Informarà als pares de les actuacions que es seguiran.
2. El CAP programarà la data de recollida de les mostres, informarà a l’escola i aquesta traslladarà la
informació a les famílies.
3. L’HSJD enviarà a l’escola els kits de material per a la recollida de mostres. El dia abans de la data
indicada per a la recollida de l’automostra, les famílies passaran per l’escola a recollir el seu kit. Si
els alumnes estan a l’escola i es disposa del material, se’l poden endur. Però si ja estan a casa, es
troben en confinament, i per tant, no poden sortir del domicili.
4. El matí en què s’hagi programat la recollida de les automostres, els pares i mares ajudaran els seus
fills/filles a recollir una mostra de saliva, la primera del matí, només llevar-se.
(Veure indicacions per a la recollida de la mostra de saliva al document adjunt i vídeo)

5. A l’hora que se’ls hagi informat, portaran la mostra del seu fill/filla al Casal Can Fàbregas (C/Pere
Figuera i Serra, 1) de Sarrià.
6. Al Casal Can Fàbregas hi haurà personal sanitari per recollir les automostres. Aquests
s’encarregaran de confirmar que la mostra és correcta i que cada una pertany a l’alumne de la llista
aportada per l’escola. Un cop fet aquest procés ho introduiran al sistema informàtic per a facilitar la
identificació de la mostra, a fi i efecte de garantir que el resultat del processament arribi
correctament.

7. L’escola rebrà la llista de tots els resultats i n’informarà només a les famílies els fills i filles de les
quals hagin estat NEGATIUS.
8. El CAP Sarrià contactarà amb les famílies en el cas de què el seu fill/filla hagi estat POSITIU, i els
explicarà les passes a seguir.
9. Els resultats es podran consultar a La Meva Salut. Els recomanem que es donin d’alta tots els
membres de la família, si encara no ho han fet (https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome).

 Què aconseguim amb aquest circuit?
(Veure indicacions per a la recollida de la mostra de saliva al document adjunt i al vídeo)

1.

El kit inclou un tub gran, un microtub, una pipeta, una tovalloleta i una fulla explicativa del
procés de recollida de saliva amb un codi QR per poder-se descarregar el vídeo explicatiu.

2.

L’alumne dipositarà una mostra de saliva al tub gran. Tot seguit, s’haurà de passar una petita
quantitat d’aquesta mostra al microtub i netejar-lo amb la tovalloleta que hi haurà al kit.

3.

Només s’haurà de portar al Casal Can Fàbregas el microtub amb la mostra de saliva, a l’hora i dia
indicats per l’escola.

 Què aconseguim amb aquest circuit?
1.

Continuar testant a tants grups estables de convivència com sigui possible.

2.

Augmentar el confort dels nens/nenes i personal educatiu que s’hagi de sotmetre a una prova
PCR, gràcies a l’aplicació de la tècnica de saliva.

3.

Accelerar el temps d’espera per a fer-se la prova, i per tant aclarir dubtes sobre com ha d’actuar
cada família en funció de si el seu fill/filla és positiva o negativa.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, entre tots i totes ens en sortirem.
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