PROTOCOL DE SALUT

1.- ACTUACIÓ DAVANT DE LA MALALTIA.
Malalties:
En cas que el nen es posi malalt a l’escola s’actuarà segons les recomanacions del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya que estableix que s’avisarà la família i es consensuaran les
decisions a prendre.
Si fos necessari s’avisarà el servei d’emergències 112.
Reincorporació a l’escola:
. En cas de malalties transmissibles, caldrà seguir els criteris del següent llistat sobre les
malalties transmissibles més freqüents i els criteris de no assistència a l’escola.
Febre: Es trucarà a la família. Tingueu en compte que no donarem paracetamol per baixar la febre
si aquesta no és igual o superior a 38º. Si un nen/a marxa amb febre, no podrà venir a
l’endemà a l’escola. Mínim 24 hores a casa sense febre.
Vòmits (amb o sense febre): Poden ser signe d’una infecció. Si el nen/a té malestar general,
està incòmode, té nàusees, no es queda tranquil després de vomitar ... Mínim 1 dia a casa en
observació.
Diarrea (amb o sense febre): Els primers dies d’una GEA (gastroenteritis aguda) l’infant no es
troba bé i té deposicions molt freqüents. És possible que també presenti vòmits i/o febre, però no
necessàriament han d’aparèixer aquests símptomes. No podrà assistir a l’escola en mínim 48 hores
i només podrà tornar quan faci les deposicions normals.
Varicel·la: El nen/a no pot tornar a l’escola fins que totes les lesions estan en fase crosta. 8 dies a
casa, aproximadament.
Escarlatina: Si l’infant es troba bé pot anar a l’escola a les 24 hores d’haver començat el
tractament. Mínim 1 dia a casa.
Conjuntivitis: (Quan hi ha secreció lleganyosa és contagiosa). No pot assistir-hi fins que no
desapareguin les secrecions. Mínim 1 dia a casa després d’iniciat el tractament.
Tos: Quan un nen/a presenta una bronquitis aguda i requereix tractament amb inhaladors ha
d’estar a casa seva per poder rebre una atenció continuada.
Aftes orals: S’ha de consultar el metge per saber si es tracta d’aftes contagioses. En aquest cas el
nen/a ha de quedar-se a casa fins el guariment de les lesions.
Polls: Són molt contagiosos i cal aplicar un bon tractament de seguida. Podrà tornar a l’escola
quan s’hagi eliminat els ous o llémenes del cabell.

2.- L’ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL.
Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, l’escola
administrarà com a únic antitèrmic el PARACETAMOL, amb unes recomanacions d’ús del
medicament.
La febre és en si mateixa un mecanisme de defensa de l’organisme contra la malaltia i , per tant, no
cal tractar-la de forma immediata amb medicaments.
Davant d’un infant amb febre, l’escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor/a i demanar-li que
el reculli. Encara que no es tracti d’una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a l’escola
fins que finalitzi la jornada escolar.
Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38ºC es recomana administrar paracetamol ( fins
l’arribada d’algun familiar que el vingui a recollir) per la seva bona tolerància i la relativa absència
d’efectes secundaris.
Per poder administrar aquest medicament cal tenir l’autorització de la família o tutor/a legal.
Aquesta autorització la demanarà l’escola en el moment de la matricula de l’alumne al centre i serà
valida per tota l’escolaritat.

3.- ADMINISTRACIÓ D’ALTRES MEDICAMENTS ALS ALUMNES.
Seguint les recomanacions del Departament d’Educació cal tenir present les següents indicacions:
.Administrar medicaments és responsabilitat de les famílies. Cal evitar al
màxim l’administració durant el temps de permanència a l’escola.
.A l’escola no s’administrarà cap medicació sense recepta mèdica
especifiqui la dosi i l’horari d’administració i la forma de conservació.

que

. També cal portar signada pel pare/mare/tutor un escrit on es demani i s’autoritzi al
personal de l’escola que administri al fill/a la medicació prescrita (Trobareu el formulari a la
pàgina web de l’escola).
. No deixeu els medicaments a les motxilles dels nens/es, doneu-los en mà a les
tutores.
. També cal especificar si el medicament s’ha de retornar cada dia a casa o ha de romandre a
l’escola. Recordeu que són les famílies les que heu de reclamar la medicació en el moment de la
sortida de l’escola.
. Si l’interval d’administració de la medicació és de 8 hores, cal administrar-la abans de
portar el nen/a a l’escola i després de recollir-lo.
. L’escola mantindrà en un únic arxiu les receptes o informes mèdics i els escrits
d’autorització.

