Benvolgudes famílies,
Volem comunicar-vos que hem estat informats que un familiar d’un dels nostres alumnes de
2n Batxillerat ha donat positiu per COVID-19. Aquesta persona s’està recuperant de la
malaltia a casa, mentre que l’alumne es troba bé, sense símptomes, i seguint les indicacions
de les institucions sanitàries. En qualsevol cas, i a causa que, com sabeu, aquest virus es
pot contagiar des de persones encara asimptomàtiques, és la nostra responsabilitat
informar-vos per tal que estigueu atents davant possibles símptomes.
En una comunitat educativa amb més de 2000 alumnes i els seus respectius familiars, i en
la situació actual a la qual ens trobam, era previsible que poguéssim tenir qualque cas que
afectàs la família CIDE. En aquest sentit, volem demanar a tota la comunitat educativa la
necessària calma davant aquesta informació, així com que s’eviti difondre informació no
contrastada.
Vos recordam que tenim a la vostra disposició el correu electrònic coronavirus@cide.es i el
telèfon 971606499, on ens podeu notificar qualsevol cas de malaltia per COVID-19 per tal
de poder informar la resta de famílies del centre. De la mateixa manera, des de l’escola
continuam a la vostra disposició per ajudar que els vostres fills i filles passin aquests dies de
la manera més amena possible, sense interrompre la seva formació.
Volem aprofitar per transmetre el nostre agraïment a tot el personal dels serveis sanitaris,
forces de seguretat, personal que fa possible que productes de primera necessitat estiguin a
l’abast de la població…, així com a totes les persones que estan ajudant d’una manera o
una altra (fins i tot quedant a casa, si no hi ha necessitat de sortir-ne), pels seus esforços
per tal de superar aquesta crisi quant abans possible.
Vos continuarem informant de qualsevol novetat mitjançant els canals oficials: la pàgina
web www.cide.es, i les xarxes socials (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament
,
Twitter @CooperativaCIDE, i Instagram col.legi_cide).
Agraïm a tota la comunitat educativa el seu suport i comprensió durant aquest període de
temps complicat per a tots.
Atentament,
La Direcció i el Consell Rector de la Cooperativa CIDE

