Recomanacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a la
prevenció i protecció de la infecció per el COVID-19
• El Departament d’Educació està en contacte permanent amb el Departament de Salut
i l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
• Amb caràcter general, i d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, el
Departament d’Educació recorda que els centres educatius han de contactar amb el 061
Salut Respon davant de qualsevol dubte relacionat amb aquesta qüestió. En cas que
tingueu inquietud en relació a possibles casos, heu de posar-vos en contacte també amb
les direccions dels Serveis Territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona. Des
d’aquests òrgans territorials, de la mà del Departament de Salut, es farà seguiment dels
vostres casos o de les vostres consultes.

Recomanacions per al personal treballador:
• Quan tossiu o esternudeu, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador de paper
d’un sol ús. No heu de tossir o esternudar tapant-vos la boca amb la mà, ja que els
virus es queden a la mà i si toqueu la superfície d’una taula, una barana, etc. poden
romandre-hi actius durant un temps.
• Mantingueu les mans netes, renteu-vos-les amb aigua i sabó durant uns 20
segons i renteu-vos-les sistemàticament després d’haver tossit o esternudat.
• Eixugueu-vos les mans amb mocadors de paper d’un sol ús.
• No apropeu les mans brutes o contaminades a les mucoses dels ulls, del nas i
de la boca.
• Ventileu els espais tancats (classes, despatxos, zones comunes, etc.), com a mínim
durant 15 minuts al dia.
• Augmenteu la neteja i desinfecció de les joguines, instruments musicals, els
llapis i, en general, el material escolar compartit, ja que fàcilment poden entrar en
contacte amb les secrecions nasals dels infants. Renteu-les bé amb aigua i sabó.
• Eviteu compartir gots, coberts, raspalls de dents i altres objectes que puguin haver
estat en contacte amb saliva o secrecions.
Per al personal treballador que faci atenció al públic, consulteu el document “
Informació per al personal d’atenció al públic a l’àmbit no sanitari” del Departament de
Salut. En podeu consultar en el següent enllaç:
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/informacio-atencio-public.pdf

Recomanacions organitzatives:
• Netegeu i desinfecteu regularment amb els productes habituals les superfícies
dures; sobretot, les que l’alumnat utilitza amb freqüència i les que entren més en
contacte amb les mans (llapis, taules, teclats d’ordinador, ratolins, manetes de porta,
etc.). Elimineu, en la mesura que sigui possible, els objectes que siguin difícils de
netejar.
• Cal facilitar mitjans pel rentat freqüent de mans amb aigua i sabó.
• Proporcioneu, a totes les ubicacions del centre educatiu, els subministraments
suficients i assequibles per la higiene personal (per exemple, productes per a la higiene
de les mans, tovalloletes o mocadors de paper d’un sol ús per eixugar-se les mans i
recipients per llençar-los amb tapa i pedal quan sigui possible).
• Es recomana disposar d’un nombre suficient de dispensadors amb solucions
hidroalcohòliques atenent les característiques dels espais i de la seva ocupació i
garantir-ne el reompliment.

• Es recomana la ventilació adequada dels espais i dels llocs de treball, si és possible,
de manera natural (obrint les finestres). I sempre d’acord amb la normativa establerta:
• Es manté, com a principi general, la recomanació de no viatjar als països i a les regions
afectades, mentre les autoritats sanitàries d’aquests països no aixequin les mesures de
control que actualment estan duent a terme.

• Les persones que presentin símptomes compatibles (febre, dificultat en respirar o tos,
o aquells que determinin les autoritats sanitàries) amb la infecció pel coronavirus SARSCoV-2 han de trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària.

• Els centres educatius han de situar en llocs ben visibles els materials que ha produït
el Departament de Salut en relació al coronavirus per tal de donar, de forma molt
didàctica, informació sobre aquest virus i consells sobre com evitar-ne el contagi.

Els centres escolars han d’informar i sensibilitzar les famílies, l’alumnat, el professorat i
la resta del personal del centre sobre la importància de rentar-se les mans amb aigua i
sabó abans de manipular aliments, abans i després d’anar al lavabo, després de canviar
els bolquers i de rentar els infants petits, abans i després d’atendre una persona que
s’ha constipat, després d’esternudar o tossir, i després de manipular qualsevol objecte
o material que pugui estar brut.
Si teniu algun dubte, truqueu al telèfon 061 o feu la
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

consulta

a

Enllaços d’interès:
Atès que el coneixement sobre el mecanisme de transmissió, el nombre de persones
infectades, la gravetat i altres característiques del coronavirus SARS-CoV-2 i la
conseqüent malaltia COVID-19 estan en progrés continu, cal estar ben informats. Per
aquest motiu caldrà que aneu consultant els següents enllaços:

Departament de Salut
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alert
es_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_trebal
l/mesures_per_risc/risc-biologic/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_trebal
l/mesures_per_risc/risc-biologic/ci/mans/perque/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/habits_dhigiene/rentarse_les_mans/
Departament d’Interior
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/p
lans_de_proteccio_civil_a_catalunya/plans-territorials/procicat-pla-dactuacio-perpandemies/

