ESCOLA BRESSOL

PAF, EL DRAC MÀGIC
C/ Rosell, 20 Baixos
08902 L’Hospitalet de Llob.
Tel.93 432 12 16 / lidia@pafdracmagic.com
www.pafdracmagic.com

NORMATIVA SANITÀRIA
No s’acceptarà l’entrada a l’escola de cap infant que presenti:
▪ Temperatura superior a 37,5º (heu de tenir en compte que no donarem antipirètic
per fer baixar la febre). Si un nen/a marxa a casa amb febre superior a 37,5º no podrà
venir l’endemà a l’escola. Mínim 24 hores a casa sense febre.
▪ Diarrea líquida (amb o sense febre)
▪ Varicel·la. El nen/a no pot tornar a l’escola fins que totes les lesions estan en fase de
crosta (una setmana a casa, aproximadament).
▪ Estomatitis (infeccions o nafres a la boca)
▪ Erupcions i alteracions de la pell (excepte si duen l’informe del pediatre amb el
diagnòstic que indiqui que no són contagioses)
▪ Conjuntivitis (quan hi ha secreció lleganyosa es contagiosa). No pot assistir fins que
no desapareguin les secrecions. Pot venir a l’escola un dia després de començar el
tractament.
▪ Muguet (mal blanc) sense tractament
▪ Parasitosis intestinal (cucs, làmbies...) sense tractament
▪ Paràsits capil·lars (polls) fins a la desaparició de l’insecte i de les llémenes. Són molt
contagiosos i cal aplicar un bon tractament de seguida. Podrà tornar a l’escola quan
s’hagi eliminat els ous o llémenes del cabell, i es farà amb una pinta de pues fines
especial per aquests casos.
▪ I totes aquelles malalties contagioses que els infants poden encomanar.
Administració de medicaments en horari escolar:
D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament, per poder administrar
medicaments als infants, cal que el pare/mare, tutor/tutora, aporti una recepta o
informe del metge o metgessa on consti el nom de l’infant, la pauta i el nom del
medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un
escrit, que l’escola facilitarà a principi de curs i que podeu també descarregar de la
nostra web, on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al
seu fill/a la medicació prescrita.
L’administració de medicaments es realitzarà només en el cas que sigui imprescindible
dins l’horari escolar.

Quan es posen malalts a l’escola:

Si un infant es posa malalt a l’escola, s’avisarà a la família perquè el vingueu a buscar el
més aviat possible. Les famílies que vulguin podran utilitzar el servei d’urgències de
pediatria de l’Hospital de Nens de Barcelona per a que valori i emeti un informe sobre
la salut de l’infant.
En cas que el nen o nena pateixi una malaltia contagiosa com per exemple varicel·la, es
prega a la família que ho comuniqui immediatament a la direcció de la Llar d’Infants.
D’aquesta manera, avisarem a les famílies dels altres nens i nenes per a que puguin
preveure la malaltia o anticipar-s’hi.

