
                                                                                                        MESURES PER DISMINUIR LA MESURES PER DISMINUIR LA MESURES PER DISMINUIR LA MESURES PER DISMINUIR LA     PREPREPREPREVALENÇA VALENÇA VALENÇA VALENÇA                                                 
                                                                                    D’INFECCIONS D’INFECCIONS D’INFECCIONS D’INFECCIONS A LLAR D’INFANTSA LLAR D’INFANTSA LLAR D’INFANTSA LLAR D’INFANTS    

                                                                                            “7 POMETES”“7 POMETES”“7 POMETES”“7 POMETES”    
 

FEBREFEBREFEBREFEBRE    
La temperatura corporal normal és fins a 37’5º C axil.lar i 38º C 
rectal. Quan superen aquestes temperatures, els infants no 
poden assistir a la Llar. El nen/a podrà tornar a assistir a l’escola 
quan porti 24 h. sense febre.  
 
DIARREADIARREADIARREADIARREA    
Durant la fase aguda (vòmits, deposicions molt freqüents o molt 
abundants) el nen/a haurà de romandre a casa. Podrà assistir a 
la Llar amb el conseqüent certificat mèdic que així ho acrediti. 
 
TOS I MOCSTOS I MOCSTOS I MOCSTOS I MOCS    
El nen/a amb tos i mocs no ha de ser exclòs en general de la Llar 
d’Infants, però si que cal tenir clar que és aquí on per contacte 
directe amb altres nens/es en tossir, esternudar… s’agafen la 
gran majoria de les infeccions respiratòries. 
 
Per tant volem recordar que no haurien d’assistir a la Llar 
d’Infants nens/es que presentin: 
 
DIARREA AGUDADIARREA AGUDADIARREA AGUDADIARREA AGUDA    
VÒMITSVÒMITSVÒMITSVÒMITS ( 2 o + cops) 
CONJUNTIVITISCONJUNTIVITISCONJUNTIVITISCONJUNTIVITIS    
ESTOMATITISESTOMATITISESTOMATITISESTOMATITIS (llagues a la boca) 
HERPESHERPESHERPESHERPES (panses) 
PEDICULOSIPEDICULOSIPEDICULOSIPEDICULOSI (polls). Poden tornar el 2n dia del tractament 
VARICEL.LA.VARICEL.LA.VARICEL.LA.VARICEL.LA. Poden tornar quan tots els granets tenen la crosta i 
estan secs. 
 
 
És important que des del Centre d’ Educació Infantil s’animi als 
pares que puguin disposar d’algú que en cas de que el nen/a es 
posi malalt/a i no els sigui possible deixar la feina, pugui anar a 
recollir-lo/a. Pel que fa als antibiòtics, potser caldria demanar 
també als pares que s’organitzessin l’administració de les dossis 
de manera que no coincidissin amb l’estada del nen/a a la Llar. 
En quansevol cas, caldrà sempre una autorització firmada pels 
pares a fi d’administrar el medicament i la recepta mèdica. 



 
C.M.E.I. “7 POMETES” 

C/ La Muga s/nº 
17740 –Vilafant (Girona) 
Tel/Fax.: 972.675.946 

E-mail: cmei7pometes@hotmail.com 
 
En/na ……………………….….………………………………………………………………….. 

pare/mare o tutor del nen/a ……………………………………………………………………… 

autoritzo al personal educatiu de la Llar d’Infants “7 Pometes” per administrar el següent 

medicament/antibiòtic  ………………….……………………………………………………….., 

amb una dosis de …………………………………, segons l’horari indicat a continuació: 

……………………………….., i amb una durada del tractament de 

……………………………………….. 

Data …………………………………………. 

                                                                                                                                     Signatura 

 
 

 
 
 
 


