
Quines són les pautes de ventilació, desinfecció i neteja?

PLA DE NETEJA i DESINFECCIÓ

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant

del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària

l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es farà amb una periodicitat diària al final de la jornada,

procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

Tot i que no és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu, es valora la importància

d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais. Per altra banda, es permet que

els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin condicions d'higiene.

El plantejament del centre és el següent:

- Caldrà netejar i desinfectar aquells espais que ocasionalment siguin utilitzats en una mateixa

jornada per dos grups estables diferents.

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que portarem a terme amb l’alumnat sobre

mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, es treballarà de manera

que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas

d’un laboratori, per exemple), col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris

utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. Es

ventilarà l’espai abans de l’ocupació per un altre grup.

- Caldrà netejar i desinfectar els espais que s’utilitzin per a entrevistes amb les famílies que no

es puguin fer de forma telemàtica (telèfon, videotrucada, etc.).

- El servei de neteja i de consergeria també s’assegurarà que no faltin els elements d’higiene

necessària (sabó, paper eixugamans amb dosificadors higiènics, gel hidroalcohòlic, papereres

amb tapa i pedal, papereres higièniques, productes per a la desinfecció de dispositius i altres

objectes a l’aula, etc.) en tots els espais: aules, lavabos, despatxos, etc.

- La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà sempre quan finalitzi l'horari lectiu, a

la tarda, per a la seva utilització l’endemà. Especialment es vetllarà per la neteja i desinfecció

de les superfícies en contacte amb els alumnes: taules, cadires, etc.

- Es prioritzarà que cada adolescent utilitzi el seu propi material.

- La font del pati quedarà inhabilitada com a mesura de prevenció contra la transmissió de la

Covid-19.

PLA DE VENTILACIÓ



D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals mesures de

prevenció de contagis en els espais interiors. Per això, se seguiran curosament les orientacions de

ventilació.

Ventilació creuada i continua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé provocar fluxos

d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre si per tal que corri l’aire, de

manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. Cal que aquestes

finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles amb un mínim de 20 cm. En la mesura

del possible es deixaran les finestres obertes durant les classes. Quan això no sigui possible es

ventilaran les aules i els altres espais interiors durant 10 minuts cada vegada com a mínim tres

vegades al dia:

- a primera hora del matí i de la tarda, coincidint amb l’entrada de l’alumnat

- als canvis de matèria

- a darrera hora del matí i de la tarda, coincidint amb la sortida de l’alumnat.

És necessari ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, durant l’activitat

lectiva i al final de la jornada. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal

escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes. Al final de la jornada cal

obrir totes les finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts.

Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts per renovar bé

l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el confort tèrmic fins que

retorni l’alumnat.

Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui continuada, cal

mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada

hora lectiva.

Gimnasos. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és diferent. Quan es

porten a terme activitats físiques, la taxa de respiració és més gran i el risc de contagi és més elevat.

Es recomana que aquestes activitats es portin a terme a l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això

no sigui possible, cal que es mantingui l’espai del gimnàs permanentment ventilat amb totes les

portes i finestres obertes.

Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin oberts a les

persones usuàries. Per aquest motiu, si tenen ventilació natural, caldrà que les finestres romanguin

sempre obertes.

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf


Menjadors. Els menjadors són també espais d’especial atenció, atès que en el moment de menjar no

s’usa mascareta, per la qual cosa també s’hi recomana una ventilació màxima amb totes les portes i

finestres obertes de manera continuada.


