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CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA DELS INFANTS A LA LLAR A CAUSA DE
MALALTIES TRANSMISSIBLES
En cas de malaltia d’un infant, el centre escolar seguirà les orientacions dels “Criteris de
no-assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants” publicat pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya i de l’Associació Espanyola de Pediatria i
d’Atenció Primària (Guia per a centres docents).
Les malalties infeccioses que es poden transmetre d’una persona a una altra per
qualsevol mecanisme (malalties transmissibles) són freqüents en infants escolaritzats.
En general, quan els infants estiguin afectats per infeccions respiratòries lleus, no cal
excloure’ls de l’escola. A més, cal tenir en compte que la transmissió té lloc abans que
apareguin els símptomes o a partir del contacte amb nens amb infeccions
asimptomàtiques. El risc de contagi es pot minimitzar seguint les normes higièniques
habituals. L’exclusió dels infants malalts de l’escola es recomana quan, potencialment,
es poden reduir les probabilitats d’aparició de casos secundaris.
En general, els infants no s’han d’excloure de l’escola per malalties poc importants,
llevat que es doni alguna de les condicions següents:
-

Que la malaltia impedeixi que l’infant dugui a terme les seves activitats amb
normalitat.

-

Que la malaltia de l’infant requereixi més atencions de les que els seus
responsables puguin donar-li, atès que l’atenció envers la resta d’infants no pot
quedar afectada.

-

Que l’infant presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori constantment, que
respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu.

-

Que l’infant presenti exantema (erupció a la pell) amb febre o canvis de
comportament i el metge no hagi descartat que sigui una malaltia infecciosa.

Durant l’horari escolar, no s’administrarà cap tipus de medicament, ni els
d’homeopatia, tal com mana la Normativa del Departament d’Educació. En cas que
tingui febre alta i no localitzem a al família, s’administrarà paracetamol (amb
l’autorització signada).
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L’infant no podrà assistir a la Llar quan:
1. Presenti brutícia o manca d’higiene.
2. Tingui diarrea líquida persistents i/o vòmits.
3. Tingui polls o llémenes (No pot assistir al centre fins al cap de 24h
d’haver iniciat el tractament).
4. Tingui conjuntivitis (No pot assistir al centre fins al cap de 24h d’haver
iniciat el tractament).
5. Tingui qualsevol malaltia infecciosa o contagiosa.
6. Tingui febre. Quan un infant marxi de la llar amb febre, haurà d’estar 24
hores en observació i SENSE FEBRE abans de poder tornar a
assistir a l’escola.
Si durant l’horari escolar s’observés qualsevol malaltia o febre s’avisarà als pares per
què vinguin a buscar a l’infant, per la qual cosa és imprescindible que ens doneu un
parell de números de telèfon on us puguem localitzar a qualsevol hora. Recordeu
notificar qualsevol canvi de número de telèfon, ja sigui mòbil, de feina, avis…. etc.
Qualsevol malaltia, si es presenta en forma de brot epidèmic, és de declaració
obligatòria per part del metge a la Unitat de Vigilància Epidemiològica. Algunes
malalties també són de declaració obligatòria si és presenten de forma individual:
- Shigel·losi
- Enteritis per E.coli
- Tos ferina
- Rubèola
- Xarampió
- Parotiditis (Galteres)
- Hepatitis A
- Covid-19
Les mesures són aplicables per quan hi ha un malalt, quan n’hi ha més d’un i podem
sospitar d’un brot epidèmic, s’ha de trucat a la Unitat de Vigilància Epidemiològica, que
decidirà si les mesures de control s’han d’adaptar i/o ampliar.
Us adjuntem el link publicat a la web del Departament de Salut.
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Vigilancia_epidemiologica/doc
uments/arxius/eviccioescolar.pdf

