
 

 

Annex 1. 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 
 
 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una 

creu quins d’aquests símptomes presenta: 
 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll 

Mal de panxa 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

Calfreds 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us 

poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic 

amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
 
 
 
 

 
(1) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 

 

 



 

 

� Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en funció dels diferents espais i 

la seva ocupació i concurrència. 

� Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar 

intoxicacions. Veure enllaç 1 al final del document. 

� La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants. 

� Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades. 

� Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents 

amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb 

diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc. 

� La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones. 

Annex 2. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACTIUS* 
 

 

+ = ventilació ���� = neteja i desinfecció n = neteja 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

  •  
 

  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms 

de portes i 

finestres 

  •        

Baranes i 

passamans, 

d’escales  

  •        

Superfície de 

taulells i 

mostradors 

         

Cadires i bancs   •        

Grapadores i 

altres utensilis 

d’oficina 

         

Aixetes   •        

Ordinadors, 

sobretot teclats 

i ratolins 

  •       Material electrònic: 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 
propílic 70º 
 
 

Telèfons i 

comandaments 

a distància 

  •       

Interruptors 

d’aparell 

electrònics 

  •       

Fotocopiadores  
 
 

 •       



 

 

 
 Abans de 

cada ús 
Després de 

cada ús 
Diàriament ≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

  •    Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superficies o 

punts de 

contacte 

freqüent amb 

les mans 

   •       
37 

Terra    •       

Materials de 

jocs 

 neteja •        

 

Joguines de 

plàstic 

 neteja •       

Joguines o 

peces de roba 

  •       Rentadora (≥60ºC) 

MENJADOR 
Ventilació de 
l’espai 

  •  •   Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 

es prepara el 

menjar 

•     •     •     

Plats, gots, 

coberts... 

 •     •    Amb aigua calenta: 

rentats a elevada 

temperatura. 

 

Fonts d’aigua   •  •       

Taules, safates  •     •     •     

Taulells          

Utensilis de 

cuina 

 •         

Taules per a 

usos diversos 

            

Terra    •       



 

 

 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS 

Ventilació 
de l’espai 

   •  •   

Rentamans    •     •   
 

Inodors    •     •  

Terra i 

altres 

superfícies 

   •     •  

Dutxes          

Cubells de 

brossa o 

compreses 

       •   

Altres 

superfícies 

        
 

 
 
 

*Adaptat de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards. National Resource Center for Health and Safety in Child 

Care and Early Education (NRC) University of Colorado College of Nursing” amb les indicacions de la Sub-direcció General de Seguretat Alimentària i 

Protecció de la Salut l’Agència de Salut Pública de Catalunya



 

 

 


