SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

NOTA INFORMATIVA
En relació amb el contingut de la carta sobre el procés de vacunació de
l'alumnat menor d'edat en centres educatius enviada aquest matí, i a causa de
les consultes realitzades, es realitzen els següents aclariments:
- El centre només ha de sol·licitar el qüestionari i l'autorització a l'alumnat dels
cursos de 4t a 6é de Primària, que són els que podran ser vacunats en aquest
procediment.
- No obstant l'anterior, i atés que com indica la carta, es vacunarà també a tot
l'alumnat d'entre 5 i 11 anys de centres específics d'Educació Especial, de les
aules específiques d'Educació Especial situades en centres ordinaris i dels
centres CRAs (col·legis rurals agrupats), en aquests casos s'haurà de sol·licitar
l'autorització per a tot l'alumnat d'entre 5 i 11 anys.
- D'altra banda, la carta no indica el correu electrònic al qual les persones
coordinadores COVID han de remetre la informació sobre el nombre
d'autoritzacions recollides, ni al qual han de remetre els llistats que indica la
carta, perquè cada persona coordinadora COVID ja disposa de les dades de
contacte de la comissió educovid corresponent al seu centre de salut pública.
Per tant, aquesta informació s'haurà de remetre a l’esmentat centre pel sistema
de comunicació que tinguen establit.
- Els plans de contingència vigents elaborats pels centres docents en l'actual
situació de pandèmia no permeten que les mares, pares o tutors legals de
l'alumnat puguen entrar en els centres docents durant l'horari lectiu.
- Finalment, insistim que tota la informació relativa a l'alumnat que es vacune
és de caràcter confidencial i es troba especialment protegida, per la qual cosa,
no s’ha utilitzar ni donar-li difusió, ni dins ni fora del centre. En aquest sentit, la
informació del qüestionari és exclusivament per a coneixement dels pares,
mares o tutors legals a l'hora d'emplenar l'autorització. El qüestionari no ha de
ser entregat al centre. El centre només recollirà l'autorització signada.
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