
 

Annex 4.- PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE 
LA SALUT 

 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la 

transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

 
 Grups de convivència i socialització molt estables 

L’organització dels grups i les activitats es realitzarà entorn a grups de convivència 

estables. El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles 

casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus 

contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor/a , i poden formar 

part d’aquest grup estable altres docents. 

 

  Mesures de prevenció personal 

 

Distanciament físic 

 

Tot i que es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i 

molt quotidiana es garanteix una distància mínima interpersonal d'un mínim de 1,2 

metres i s’imposa l’ús de la mascareta com a obligatòria durant tota la jornada 

escolar. .  

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre 

sí, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 

manteniment de la distància física de seguretat de 1,5 metres i l’ús de la mascareta. 

 
Higiene de mans 

 
Es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels alumnes així 

com del personal docent i no docent. 

 
En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: 

 
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

▪ Abans i després dels àpats 

▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents) 

▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme: 

 
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants 

i dels propis 

▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

▪ Abans i després d’anar al WC 



 
 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós sense 

haver pres cap fàrmac . 

 
 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 

▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Ús de mascareta 

 
COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 

Alumnat Obligatòria 

 

Higiènica amb compliment 

norma UNE 

Personal docent i no docent Obligatòria 

 

Higiènica amb compliment 

norma UNE 

 
 

Requisits d’accés als centres educatius 

 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà 

de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de 

referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al 

centre educatiu . Malgrat l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a 

complicacions de la COVID-19: 

 
▪ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 

suport ventilatori. 

▪ Malalties cardíaques greus. 

▪ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants 

que precisen tractaments immunosupressors). 

▪ Diabetis mal controlada. 

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, 

les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus rebran una valoració del 



servei de prevenció de riscos laborals per valorar si poden estar en contacte amb els 

infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió 

arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, obesitat 

mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. 

Les persones del grup de risc hauran de ser valorades pel servei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

 
 

Control de símptomes 

 
Les famílies, o directament l’alumne si es major de 18 anys, han de fer-se responsables 

de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració 

responsable a través de la qual: 
 

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia 

amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures 

que puguin ser necessàries en cada moment. 

 
▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en 

cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi 

presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als 

responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures 

oportunes. 

 
Les famílies disposaran d’un llista de comprovació de símptomes (veure annex 1). La 

família i/ o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 

símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la 

implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a 

l’escola. 

 
 

 Neteja, desinfecció i ventilació 

 
Abans d'iniciar-se la jornada, es revisaran que es compleixen totes les pautes de 

neteja, desinfecció i ventilació del Centre i durant la resta de la jornada, tot el personal 

del Centre vetllarà, amb la col·laboració de l'alumnat, pel correcte manteniment de les 

condicions higièniques i sanitàries necessàries per garantir la salut de tothom. 

 

 

 Promoció de la salut 
 

 
Les primeres setmanes, i durant tot el curs, es treballaran específicament, aspectes 

relacionats amb la promoció de la salut i bons hàbits i pràctiques, la responsabilitat i la 

cura d'un mateix i dels altres. Aquest treball serà transversal a les altres tasques i 

matèries que es treballaran durant la resta del curs. 

 



  


