SECRETARIA AUTONÒMICA
D’EDUCACIÓ i FORMACIÓ PROFESSIONAL

Av. de Campanar, 32
46015 - València

Estimada directora/estimat director:

En comunicacions anteriors us hem informat sobre la implementació d'un procediment més
àgil i senzill per a la comunicació de casos confirmats COVID-19 i els seus contactes des del centre
educatiu al centre de salut pública de referència.

En aquesta mateixa línia, a l'efecte de reduir aquelles tasques directives d'un alt calat
burocràtic, us informem que s'ha activat una nova funcionalitat en ITACA que permetrà que els
Centres de Salut Pública comuniquen a les famílies, a través del mòdul Web Família, el contingut de
les cartes que s'insereixen com a annexos IIIa i IIIb de la guia de gestió de casos.

D'aquesta manera, les famílies rebran de la forma més directa possible la informació sobre
l'existència d'un cas positiu en el grup de la seua filla o fill, així com el detall de les possibles mesures
d'aïllament que determinen les autoritats sanitàries.

La persona coordinadora COVID del centre educatiu podrà consultar les cartes (annexos IIIa o
IIIb emeses pel Centre de Salut Pública a través del mòdul de comunicacions d'ITACA a l'efecte de
poder traslladar la mateixa informació a aquelles famílies que no són usuàries de WebFamília o a
aquelles que manifesten la voluntat de continuar rebent les comunicacions en format paper.

De nou, i com en ocasions anteriors, volem mostrar-vos, una vegada més, la nostra gratitud
per l'intens treball realitzat pel conjunt del professorat i el personal d'administració i serveis, ja que,
gràcies a l'organització de cada centre duta a terme pels equips directius, a la coordinació estreta
amb els professionals de la sanitat, i a la col·laboració de l'alumnat i de les famílies en el compliment
dels protocols de prevenció, estem aconseguint que els centres educatius desenvolupen el seu
treball de la millor forma possible en les condicions actuals.

Rebeu una cordial salutació
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