5. QUINES SÓN LES PAUTES DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL
CENTRE?
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 s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la
jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

PAUTES DE VENTILACIÓ?

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels
alumnes i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Per tal de garantir una bona
ventilació es deixaran totes les finestres obertes amb un mínim de 20 cm durant el màxim
temps possible.
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, com a mínim una hora. 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, caldrà que les finestres romanguin sempre obertes.
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.

