
 

 

 
Al curs del vostre fill o filla s'ha detectat un cas de Sèpsia Meningocòccica.  
 La Conselleria de Salut informa del següent: 

 
- Heu de vigilar especialment al vostre fill o filla durant 10 dies. Davant 

l’aparició de símptomes tals com febre, mal de cap, vòmits, malestar, etc.,  
heu d’anar al metge o pediatre amb aquest escrit. 

 
- Durant les hores de permanència al centre escolar el personal docent o 

cuidador realitzarà la vigilància. Per fer-ho, la Conselleria ha  enviat al 
centre la informació pertinent. No està recomanat tancar el centre. 

 
- L’aparició de casos secundaris és excepcional al nostre medi. 
 
- Està indicat que tots els nins de l’aula rebin quimioprofilaxi. Per això 

haureu d’anar al vostre metge o pediatre amb aquest escrit. 
 
- Si per qualsevol motiu fos necessària qualsevol altra actuació, aquesta 

Conselleria ho comunicarà a la direcció del centre. 
 
- És freqüent que després de l'aparició d'un cas de meningitis sorgeixin 

rumors sobre l'aparició de nous casos al mateix  entorn. Normalment 
aquests rumors són infundats. Tot i així, si us arriba qualque informació 
(no rumors) que pugui ser comprovada, us demanam que ho 
comuniqueu a la direcció del centre, que ho posarà en coneixement 
d'aquesta Conselleria. 

 
  
   Palma, 30 d’abril de 2018 
   Servei d’Epidemiologia  
 
  
 
 
 
CEIP Mestre Guillem Galmés. St.Llorenç des Cardassar  
(Aquesta carta ha de ser entregada a les famílies dels  nins de la mateixa aula 

que l’afectat –Educació Infantil de 4 anys-) 



 

 

En el curso de su hijo o hija se ha detectado un caso de sepsis Meningocócica. 
La Conselleria de Salut informa de lo siguiente: 

 
- Deben vigilar especialmente a su hijo o hija durante 10 días. Ante la 

aparición de síntomas tales como fiebre, dolor de cabeza, vómitos, 
malestar, etc. Deben acudir a su médico o pediatra con este escrito. 

 
- Durante las horas de permanencia en el centro escolar el personal 

docente realizará la vigilancia. Para ello, la Conselleria les envía la 
información pertinente. No está recomendado cerrar el centro. 

 
- La aparición de casos secundarios es excepcional en nuestro medio. 
 
- Está indicado que todos los niños de la misma aula reciban 

quimioprofilaxis. Para ello deben acudir a su médico o pediatra con este 
escrito. 

 
- Si por cualquier motivo fuese necesario cualquier otra actuación, esta 

Conselleria lo comunicará a la dirección del centro. 
 
- Es frecuente que, después de la aparición de un caso de meningitis surjan 

rumores de la aparición de nuevos casos en el mismo entorno. 
Normalmente estos rumores son infundados. Aún así, si les llega a 
ustedes alguna información (no rumores) que pueda ser comprobada, les 
pedimos que lo comuniquen a la dirección del centro, que lo pondrá en 
conocimiento de esta Conselleria. 

 
 
   Palma, a 30 de abril de 2018  
   Servei d'Epidemiologia 
 
 
 
 
 
CEIP Mestre Guillem Galmés. St.Llorenç des Cardassar  
(Aquesta carta ha de ser entregada a les famílies dels  nins de la mateixa aula 

que l’afectat –Educació Infantil de 4 anys-) 


