Annex 4

Annex 4. Instruccions per prevenir un brot d’al·lèrgia al làtex
El làtex és una substància que actualment és present en molts d’objectes. Fins a 40.000
productes, segons algunes publicacions, poden ser de làtex o contenir-ne en la composició
(vegeu exemples de productes que poden contenir làtex a l’annex 4). Per tant, la principal
mesura de prevenció és evitar l’exposició al làtex, és a dir, crear per a l’alumne amb aquesta
al·lèrgia un entorn sense làtex, el més segur possible. A més, la seva família ha d’informar el
professorat sobre els símptomes i les reaccions que pateix.
Per una banda, totes les persones del centre educatiu, especialment les que tenen contacte
directe amb l’alumne afectat, han de conèixer el problema i les seves característiques, la
gravetat que comporta i les pautes que han de seguir si es produeix una reacció al·lèrgica a
l’escola.
D’altra banda, la família hauria de repassar amb el professorat de l’alumne el material escolar
que ha d’utilitzar a l’aula i aportar, si fa falta, una llista dels productes que cal evitar i donar les
recomanacions que s’han de tenir en compte. També és important que la resta de l’alumnat
conegui el problema i el perquè de les mesures que s’han d’adoptar en el recinte escolar.
Per tot això és imprescindible tenir sempre en un lloc visible la informació i els telèfons de
contacte per als casos d’urgència.
Si l’alumne amb al·lèrgia rebutja un aliment no s’ha d’insistir mai que el prengui, encara que
l’educador estigui segur que en pot menjar (vegeu l’annex 2, sobre informació general per al
menjador escolar que atén alumnes amb al·lèrgies).
És important que els alumnes amb al·lèrgia participin a totes les activitats de l’aula. Cal
assegurar-se que s’integrin en el medi escolar, però adoptant sempre les mesures de protecció
adequades i necessàries per evitar qualsevol situació de risc.

Cap persona dins el centre educatiu
ha d’utilitzar guants ni utensilis
que contenguin làtex per
a la neteja del centre.

Protocol de primers auxilis i altres problemes de salut als centres educatius. Actualització
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