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MESURES DE SEGURETAT PEL TRANSPORT ESCOLAR  
COM A PREVENCIÓ DE LA COVID-19 

 
 

Degut a la situació actual derivada de la COVID 19 es demana el compliment d’algunes mesures 

de seguretat en relació al transport escolar. Cal tenir en compte que en aquest moment cal 

incidir en diverses mesures de prevenció que s’aniran adaptant en funció de les necessitats. Les 

mesures que afecten al transport escolar són les següents:  

 

- S’avança 15 minuts l’horari de la sortida del matí de les rutes amb destí als Instituts de 

Berga, per poder facilitar una entrada més esglaonada dels alumnes i també  poder 

evitar incidències en el trànsit dels vehicles. 

- Per poder atendre bé les mesures de seguretat, cal que els alumnes estiguin a l’hora 

establerta a la parada, el bus no esperarà. Es prega molta puntualitat. 

- És obligatori l’ús de la mascareta per utilitzar el transport escolar. Cada alumne haurà 

de portar la seva, en cas de no portar-la, no podrà utilitzar el transport escolar. L’alumne 

haurà de tornar a casa i es telefonarà a la família. En cas que això passi al migdia, 

l’alumne s’haurà de quedar al centre escolar i s’avisarà a la família. 

- En el moment que l’alumnat pugi i baixi del bus és obligatori posar-se el gel 

hidroalcohòlic. 

- Per pujar al bus caldrà mantenir la distància de seguretat. 

- Les famílies que acompanyin i vagin a buscar els fills a les parades hauran de mantenir 

la distància de seguretat. 

- Cada alumne tindrà assignat un seient que servirà per tot el curs escolar. En casos 

excepcionals, només la monitora podrà canviar l’ordre. 

- És obligatori que les famílies de primària acompanyin l’alumnat al bus i s’esperin. En cas 

que un alumne de primària no pugui pujar al transport escolar, la família haurà 

d’emportar-se a l’alumne. En cas que això passi al migdia, l’alumne s’haurà de quedar al 

centre escolar i s’avisarà a la família per vagi a recollir-lo. 


