NORMATIVA SANITÀRIA
La funció sanitària del Col·legi Mary Ward, s’exercirà efectuant una atenció especial en
el camp físic, amb l’objectiu de millorar la salut individual dels nens/es i de la
comunitat escolar. El compliment d’aquesta funció es concreta fonamentalment en:
actuació i política en problemes de salut detectats en el marc del funcionament normal
de l’escola, i actuacions en el camp de la salut preventiva.
A l’inici de cada curs s’informa per escrit a totes les famílies de la normativa del
centre quant a la salut perquè coneguin els casos en els quals es recomana que els
infants no vinguin al centre, així com sobre l’actuació de l’equip en casos de detecció
de malaltia i/o d’urgència.
El Departament de Salut diu que, en general, els nens 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’alumne dugui a terme les seves activitats amb
normalitat.
Que la malaltia de l’alumne requereixi més atencions de les que els seus
responsables puguin donar-li, atès que l’atenció envers la resta d’alumnes no
pot quedar afectada.
Que l’alumne presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori constantment, que
respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia
greu.
Que l’alumne presenti exantema amb febre o canvis de comportament i el
metge no hagi descartat que sigui una malaltia infecciosa.

Per això:
Quan el nen/a estigui clarament malalt o tingui febre, no podrà romandre al centre.
L’Infant en aquestes condicions necessita un ambient tranquil i una atenció familiar
que l’escola no li pot donar, per més que ho desitgi, a més d’existir un risc important
de contagi a la resta de companys.
Casos en els quals el nen/a no pot assistir:
•
•
•
•
•

Febre, temperatura superior a 37’5ºC axil·lar, ha de romandre a casa 24 hores
sense febre per observar l’evolució.
Diarrea líquida o amb sang.
Paràsits intestinals.
Estomatitis, les infeccions i aftes a la boca.
Vòmits o dolor intens en alguna part del cos.

•
•
•
•

Conjuntivitis infecciosa sense tractament.
Muguet (sense tractament).
Polls i llémenes.
Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si aporten un informe mèdic
del pediatre on s’indiqui que no són contagioses).

Quan un nen/a es posa malalt durant la jornada escolar, es trucarà a la família, als
telèfons de contacte que ens haurà facilitat a l’inici de curs, perquè el vinguin a buscar
tan aviat com sigui possible, i que el portin a la consulta del pediatre si ho consideren
necessari. S’avisarà a la família perquè recullin al nen/a en cas de:
•
•
•
•
•
•

Febre (temperatura axil·lar superior a 37’5 ºC).
Processos diarreics greus (tres o més caques líquides).
Estomatitis (infeccions i aftes a la boca).
Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si tenim un informe mèdic).
Sospita de conjuntivitis.
Vòmits.

Administració de medicaments
Només s’administraran medicaments prèvia prescripció d’un pediatre. La família haurà
d’informar per escrit signant una autorització perquè el nen/a pugui prendre el
medicament mentre està a l’escola. Qui es trobi en aquests casos, haurà de portar a
l’escola:
•
•
•

El medicament
La recepta mèdica
Signar l’autorització indicant: Nom del remei, dosis de administració, número
de vegades i hores, duració del tractament.

Segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, els períodes mínims de
baixa per les malalties infeccioses més freqüents en nens en edat escolar són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Escarlatina: fins a 24 hores després que el nen hagi iniciat el tractament..
Galteres: fins a 9 dies després de la inflamació de les glàndules paròtides.
Hepatitis: fins la normalització dels anàlisi.
Poliomielitis: 30 dies (els germans 15) .
Paràsits capil·lars: fins a 24 hores després que el nen hagi iniciat el tractament
fins la desaparició total de l’insecte i dels ous.
Rubèola: fina a 7 dies després que hagi aparegut l’exantema.
Tuberculosis: fins que es disposi d’un informe pediàtric d’inoqüitat.
Varicel·la: fins s’assequin les lesions.
Xarampió: fins 4 dies després que hagi aparegut l’exantema.*(S’han de prendre
mesures addicionals per a tots els nens susceptibles de tenir la malaltia si no
estan vacunats).
Infecció aguda de les vies respiratòries altes: fins que no hagi deixat de tenir
febre i toleri l’activitat general.
Pulmonia: fins la curació.
Paràsits intestinals: fins posar l’infant en tractament.

•
•
•

Aftes de la boca: fins que les lesions no s’hagin assecat i hagin fet crosta.
Conjuntivitis: fins a 24 hores després que s’hagi iniciat el tractament.
Diarrees per virus: en general, fins que les deposicions no s’hagin normalitzat.

En els casos que es consideri necessari es podrà sol·licitar a la família la presentació
d’un certificat del pediatre per a poder portar l’infant a la llar o a l’escola.

Si voleu llegir el document complert del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, aquí teniu l’adreça:
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes
_de_salut/vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/eviccioescolar.pdf

