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DOCUMENT 25 

 

 

 

PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT LES  
MALALTIES DE L'ALUMNAT 

 

 

1) Els alumnes no han de telefonar als seus familiars sense permís del professorat. 

 

2) El professorat de guàrdia haurà d’atendre a l'alumnat que es trobe malalt segons el cas: 

 

CAS AMB SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID-19: 

 

a) Posar-se una mascareta homologada (es pot demanar al centre) i posar una mascareta a 

l’alumne/a malalt. 

 

b) Dur a l’alumne/a a l’espai COVID-19, si l’alumne té símptomes compatibles amb la 

COVID-19. 

 

c) Avisar a la família per a que l’arrepleguen. Podrà telefonar el professor o el mateix alumnat 

amb l'autorització del professor, des del telèfon de consergeria. 

 

d) Els familiars hauran de signar el document d'eixida de l'institut a consergeria i portar-los al 

metge. A l'endemà o quan torne, l'alumnat malalt haurà de portar el justificant de visita 

mèdica per a presentar al professorat que el va atendre i als que no va assistir a classe els 

dies anteriors. 

 

 

 

CAS SENSE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID-19: 

 

a) Dur a l’alumne/a a la sala de visites o a l’espai COVID o al sofà del vestíbul, si l’alumne no 

té símptomes compatibles amb la COVID-19. Allí podran romandre tot el temps que siga 

necessari. 

 

b) Si després d'un temps prudencial (entre mitja i una hora) veiem que continua trobant-se mal, 

aleshores podrem telefonar als familiars des de consergeria. (Podrà telefonar el professor o 

el mateix alumnat amb l'autorització del professor). 

 

c) Els familiars hauran de signar el document d'eixida de l'institut a consergeria i portar-los al 

metge. A l'endemà, l'alumnat malalt haurà de portar el justificant de visita mèdica per a 

presentar al professorat que el va atendre i als que no va assistir a classe el dia anterior. 
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