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Què cal tenir en compte a diari abans d’accedir a l’escola?

Tampoc si estem en:
• aïllament per ser positiu de COVID-19
• aïllament preventiu per ser contacte estret de positiu
• en espera del resultat de PCR
• Convivim amb persona diagnosticada de COVID-19

Control dels símptomes per part de les 
famílies + Declaració responsable

No es pot accedir a l’escola si Tª superior a 37,5º, ni haver 
baixat la temperatura amb antitèrmics

Ni si presentem algun dels símptomes següents:

Presa diària de temperatura 
amb sensors sense contacte = 

termòmetres infrarojos

La calor de l’infant genera una radiació mesurable a través 
dels termòmetres d’infrarojos que ho converteix en senyal
elèctric i numèrica. Aquests aparells són molt sensibles i la 
presa més fiable s’acostuma a fer al cap (és la temperatura 
més similar a la temperatura “central”), la temperatura a 
canell per exemple,  és “temperatura perifèrica” per tant
s’espera que sigui menor a la que s’espera al cap.



Grups de convivència estable:
Alumnes + mestra/monitor. Minimitzar les persones que pertanyin a més d’un grup estable.
Contacte limitat amb els altres grups i respectant mesures de seguretat (mascareta i 
distància)

Docents:
Els docents que treballen en diverses classes mesures de seguretat (Masc + distància)
Intentar mantenir referència per grup estable.
En llocs tancats: si no és grup estable: mascareta + pantalla
En llocs oberts: mascareta 

Entrades i sortides:
Mesures específiques: 4 vies entrada per evitar aglomeracions. Senyalètica
Presa de la temperatura, si es detecta Tª>37,5 tornar a prendre i si persisteix 
actuar com cas sospitós

Mascaretes:
Tots els > de 6 anys
A primària obligatòria segons situació epidemiològica
A passadissos i zones comunes
Sempre que contactem amb altres grups de convivència

Quines són les mesures per evitar els brots a les escoles?
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/infografia-mesures-salut-escola.pdf



Quines són les mesures per evitar els brots a les escoles?

Pati:
• S’ha d’estar amb el grup estable de 

convivència
• L’ús de la mascareta serà obligatori 

a secundària i en el cas de 
primària, s’haurà de portar quan 
ho determini la situació 
epidemiològica

• No es poden compartir estris, 
joguines, ni menjar.

Menjador:
• Cal rentar-se les mans abans i 

després de dinar
• No poden seure junts els 

alumnes de diferents grups 
estables

• No es poden compartir estris 
ni menjar

Neteja:
Es reforçarà neteja, ventilació i desinfecció 
d’espais del centre així com d’estris comuns
No s’utilitza vestuari
Desinfecció estris comuns 

Rentat de mans:
Gel hidroalcohòlic i sabó allà 
on sigui necessari
Rentat de mans periòdic

Monitors:
Mantenir referència per grup estable.
En llocs tancats: mascareta + pantalla si l’altre no en porta    
En llocs oberts: mascareta higiènica



Quines són les mesures per evitar els brots a les escoles?

Detecció precoç, escola i família

“Gaudir, relaxar-nos, però no massa....”

Tots volem la màxima presencialitat, docents, famílies i sobretot els infants!!! 
L’esforç organitzatiu que ha fet l’escola ha estat titànic, no el malbaratem!
“El risc 0 no existeix”, és cert, però si jo ho faig bé et protegeixo a tu i els teus. La salut i 
també l’escola. 
I és una forma de demostrar “respecte” per l’esforç organitzatiu de les nostres mestres!

Màxima traçabilitat, escola i família



Quin és el teu?


