Anexa 2
Model de referat pentru familiile copiilor care se află în contact cu un caz pozitiv
de infecție prin SARS-CoV-2, la școală

Stimată familie,
Urmând protocolul stabilit de "Consejería de Educación, Universidad e Investigación" și de
"Consejería de Salud y Consumo", vă comunicăm că în școală a existat un caz de COVID-19.
Fiul sau fiica dumneavoastră s-a aflat în contact cu acest caz, prin urmare, așa cum v-am
explicat la începutul anului școlar, trebuie să i se facă un test diagnostic, pentru a elimina
posibilitatea infecției. Testul diagnostic se realizează prin prelevarea unei mostre nazalofaringiene, durează câteva secunde și nu doare, deși poate să deranjeze puțin.
O echipă sanitară se va deplasa la............................... pentru a face testul tuturor persoanelor
(elevi, profesori și alți angajați) care, conform autorităților sanitare¸ s-au aflat în contact cu
acel caz.
Vă reamintim că la începutul anului școlar ați semnat un consimțământ referitor la
posibilitatea realizării testului.
Acest test se va face în ziua.................................................. la ora.....................
la ................................................................................
Este important să fiți punctuali, să purtați mască și să păstrați distanța de
siguranță. Elevul trebuie să fie însoțit de un adult.
Rezultatul testului se obține după aproximativ 24 de ore. Departamentul Sănătății vă va
înștiința în privința rezultatului. În cazul în care va fi negativ, veți primi un mesaj SMS la
telefon și elevul va trebui să stea timp de 10 zile în carantină la domiciliu, timp în care, dacă
prezintă simptome, va trebui să luați legătura cu echipa medicală sau cu cea specifică, ce va fost indicată de către autoritățile sanitare.
În cazul în care rezultatul este pozitiv, veți fi înștiințați telefonic și vi se vor indica măsurile ce
trebuie urmate. În acest caz, i se va indica elevului să stea izolat la domiciliu cel puțin 10 zile
sau până la termenul stabilit de echipa sanitară.
Zilele de izolare la domiciliu sau carantină nu sunt considerate absențe școlare și dacă
copilul dumneavoastră se simte bine, poate realiza on-line activitățile școlare.
Profesorul coordonator va lua legătura cu dumneavoastră pentru a monitoriza activitatea
școlară.
Vă mulțumim pentru colaborare.

