
Quines són les mesures de prevenció de covid-19 que es duen a terme al

centre?

Distanciament físic

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en

1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible

en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas

dels grups de convivència estables.

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat

establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2). S’han organitzat els

espais dels diferents grups estables de convivència per tal d’assegurar, en la distribució de l’alumnat,

una distància interpersonal mínima d’1 metre.

Es limitaran els canvis d’aula amb l’objectiu de minimitzar els contactes. Per altra banda, les entrades

i sortides es faran de manera esglaonada per evitar aglomeracions.

Higiene de mans

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

personal docent i no docent.

En l’alumnat, s’ha de requerir el 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

- 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 s’ha de dur a terme:

- a l’arribada al centre

- abans i després d’entrar en contacte amb els aliments

- abans i després d’anar al WC

- com a mínim una vegada cada 2 hores.

Es promourà el rentat de mans correcte i la seva importància. Per fer-ho disposaran de dosificadors

de sabó als lavabos.

Per evitar el contacte amb els poms, les portes de les aules i els lavabos restaran preferentment

obertes.

També es disposarà de pòsters i cartells informatius referents a la higiene.



Ús de mascareta

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent,

l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de cara al nou curs escolar 2021-2022. Per a

l’inici d’aquest curs és la que es mostra en la taula següent:

Col·lectiu Indicació

A partir d’educació secundària,
batxillerat, formació professional i
centres de formació d’adults

Obligatòria durant tot l’horari lectiu

Personal docent i no docent Obligatòria durant tot l’horari lectiu

La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és de tipus higiènic en compliment de la norma UNE.

El centre disposa de mascaretes per a l’alumnat, si per accident se li ha trencat, però és

responsabilitat de la família que els nois i les noies vinguin amb mascareta cada dia al centre.

Temperatura

Es recomana que tant l’alumnat com les famílies es prenguin la temperatura diàriament abans

d’entrar al centre. De tota manera, el centre disposa de termòmetres contacless per prendre la

temperatura en cas que sigui necessari.

Material comú

Dins el grup de convivència estable, l’alumnat pot compartir material. Cas que en alguna matèria es

faci servir material comú en diferents grups de convivència, l'alumnat hi col·laborarà en la neteja.

Lavabos

L’aforament als lavabos estarà limitat i només hi podran entrar persones del mateix grup de

convivència. Només es podrà accedir al lavabo durant les hores de classe i s’haurà de demanar

permís al professor d’aula que ho anotarà a la graella habilitada amb aquesta finalitat. No es pot

accedir als lavabos en els canvis de classe.


