Estimada directora, estimat director,
La comunitat educativa està sent un exemple en l'aplicació de les mesures
de seguretat, higiene i prevenció enfront de la COVID-19. Fruit d'això, gràcies al
vostre esforç i el del personal sanitari, els resultats indiquen que les aules
educatives són espais amb una baixa prevalença de contagis en COVID-19.
Malgrat això, els centres educatius no són aliens a l'elevat número de
contagiats existents en el nostre territori. Xifres que han obligat a la Generalitat
Valenciana a adoptar mesures per a reforçar i intensificar les existents, tenint en
compte les indicacions específiques per a la celebració de les festes
nadalenques, adoptades pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut, en llaures a una acció coordinada que afronte la gravetat de la situació
amb màximes garanties i protecció de la salut i seguretat de la ciutadania.
L'objectiu és que no existisca un increment de contagis després de les festes.
Mitjançant la present carta volem que feu arribar al conjunt de la comunitat
educativa el nostre agraïment per la labor realitzada, que ha aconseguit
mantindre el sistema educatiu amb la màxima normalitat possible, que treballa
per fer realitat totes les normes de prevenció i higiene, que educa en el
compliment de les normes als i les escolars i estudiantat, i que està sent una
referència en altres sectors.
El compliment de les mesures de prevenció i higiene és ara mateix la millor
vacuna amb la qual comptem.
Els desitgem unes bones festes,
A València, a data de signatura electrònica
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