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Circular informativa EXTRA 

Comunicat de l’escola en relació al Coronavirus 

 

Benvolguts/des: 

Des de l’escola, i per la vostra tranquil·litat, us fem arribar més avall el vincle de la informació 

al dia que el Departament d’Educació ens ha tramès en relació al Coronavirus SARS-CoV-2, els 

quals també són visibles al menú “Avui destaquem” del web de l’escola: www.escolaisc.cat.  

Davant l'evolució del brot epidemiològic de Coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya i com a 

mesura preventiva dins el pla de prevenció i actuació, l’escola té previst el manteniment de 

l’activitat lectiva a distància en funció de les situacions de risc que vagi decretant la 

Generalitat. 

A més a més, us informem que: 

1. El Departament d’Educació està en contacte permanent amb el Departament de Salut i 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

2. L’escola seguirà les recomanacions i mesures que vinguin dels diferents departaments 

de Govern i de la mateixa Agència de Salut Pública. 

3. Des de les tutories de l’escola informarem des d’avui a tot l’alumnat de les pautes a 

seguir per minimitzar el risc de contagi (rentar-se les mans, tossir a la zona del colze, 

fer servir mocadors d’un sol ús, etc.). A més a més, facilitarem el rentat de mans a les 

hores d’esbarjo, disposarem de líquid hidroalcohòlic antisèptic i ventilarem les aules 

quan no hi hagi alumnat. 

4. Demanem que, en cas de febre, tos, dificultat per respirar o malestar general, eviteu 

que vinguin a l’escola. 

5. En cas que tingueu sospita d’un possible contagi, poseu-vos en contacte, a través del 

061, amb Salut Respon i us informaran de les indicacions a seguir. 

Us preguem que, en els propers dies, estigueu pendents de les comunicacions que pugui fer 

Escola ISC a l’entorn de la seva activitat acadèmica. 

Per a més informació relacionada amb el coronavirus, consulteu l’enllaç del Canal Salut: 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/. Aquí disposeu de les 

últimes notícies del Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-

ncov/noticies/. 

Agraïm, per endavant, la vostra col·laboració. Salutacions cordials. 
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