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Estimat director / estimada directora:
Mitjançant la carta que us vam trametre amb data 27 d’octubre us traslladàrem la
informació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública mitjançant la qual
actualitzaven l’adreça de correu eduCovid corresponent al Centre de Salut Pública de
València, habilitant unes noves adreces eduCovid específiques per als diversos
departaments de salut corresponents a l’esmentat centre de salut pública.
Us tornem a adjuntar el document que inclou aquesta informació.
A hores d’ara, ens han comunicat que el correu eduCovid genèric del centre de
salut pública de València (educovid_csp_valencia) ja no està operatiu, per la qual cosa
les notificacions des dels centres s’hauran de realitzar als correus eduCovid específics
dels departaments de salut al qual es troben adscrits i que s’indiquen en el document
anterior.
Us tornem a recordar que la comunicació amb els centres de salut pública
serà preferentment a través del correu eduCovid, que els telèfons mòbils s'utilitzaran
solament per a qüestions que no admeten demora i quan no s'haja tingut resposta als
correus enviats des del centre educatiu, i que els telèfons i les adreces de correu
inclosos al document anterior no han de ser difosos entre la comunitat educativa sent
sols per a la utilització per part dels responsables COVID-19 de cada centre
educatiu.
Insistim en el fet que les direccions dels centres educatius no han de prendre
decisions respecte a l’aïllament o quarantena de membres de la comunitat
educativa, atés que aquesta decisió correspon als centres de salut pública.
En relació a la transmissió de la COVID-19, des de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública insisteixen en el fet que des dels centres educatius es trasllade
a tots els membres de la comunitat educativa la necessitat de mantindre totes les
mesures de prevenció i de protecció de la salut no sols durant la seua estada als
centres educatius sinó que també ho facen en la seua vida quotidiana i en les seues
relacions socials habituals, atés que els contagis produïts fora del centre poden tindre
una important incidència en el mateix funcionament del centre.
D’acord amb la petició que ens ha realitzat la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública, us comuniquem que caldrà que des dels centres educatius indiqueu a
les famílies que és molt important que actualitzen en la seua targeta SIP, el número
de telèfon, correu electrònic i adreça, atés que els resultats de casos positius o de
contactes estrets són comunicats des dels centres de salut pública als telèfons que
figuren en l’esmentada targeta SIP.
En aquest sentit caldrà que informeu les famílies que l’actualització de les dades
de la targeta SIP es pot realitzar a través del següent enllaç:
http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto
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Finalment us adjuntem una INFOGRAFIA SOBRE L’ÚS DE MASCARETES EN
L’ETAPA ESCOLAR NO UNIVERSITÀRIA, per a la seua difusió en els centres escolars i
a la comunitat educativa.
La infografia s’adjunta tant en valencià com en castellà i inclou una versió per a
imprimir i una altra en PDF normal per a penjar on calga .
Estem convençuts que aquesta informació serà d'utilitat per a resoldre de manera
satisfactòria les incidències relacionades amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19.
Us tornem a recordar que estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol
dubte que se us plantege i per a ajudar-vos constantment en la gestió de la realitat tan
complexa que tenim per davant.
Aprofitem, com sempre, per a donar-vos les gràcies, una vegada més, pels
vostres esforços i per la vostra dedicació.
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