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ANNEX 2. INSTRUCCIONS PER A FAMÍLIES 
 

 ABANS D’ANAR AL CENTRE 
 

❏ No ha de dur el seu fill/a al centre: 

❏ Si presenta símptomes compatibles amb COVID-19: febre, tos, sensació de falta d’aire, 

disminució d’olfacte i gust, calfreds, mal de coll, mal de cap, debilitat general, dolors 

musculars, diarrea o vòmits. Abans d’enviar al centre als seus fills, els pares han de revisar si 

presenta algun d’aquests símptomes, en particular, li prendrà la temperatura. En cas de 

presentar qualsevol d’ells haurà de contactar amb el seu centre de salut i seguir les seves 

instruccions. 

❏ Tampoc el pot dur al centre si es troba en període de quarantena domiciliària per haver tingut 

contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. No ha d'assistir al 

centre fins que finalitzi el període d’aïllament. 

❏ Si ha estat en contacte estret (familiars, convivents i persones que hagin tingut contacte amb 

el cas, durant un temps d’almenys 15 minuts) o ha compartit espai sense guardar la distància 

personal durant més de 15 minuts amb una persona afectada per COVID-19, tampoc ha de 

venir al centre, fins i tot encara que no mostri símptomes, per un període que dictaminaran les 

autoritats sanitàries. Durant aquest període els professionals sanitaris del seu centre de salut 

realitzaran el seguiment per si apareixen símptomes de la malaltia. 

❏ Han de controlar l'estat de salut dels seus fill/a i prendre la temperatura a diari abans d’anar al 

centre educatiu. En cas de presentar febre (> 37,5ºC) quedaran al domicili i contactaran amb 

l’equip sanitari del seu centre de salut. 

 

ACCESSOS I HORARIS 
 

❏ Consulta a la web el protocol d’accés i sortides del centre i sigui puntual. 

❏ Els pares o tutors legals no podran accedir al centre sense permís de l’equip directiu o el tutor de 

l’alumne/a. Sempre serà necessari sol·licitar cita prèvia. 

❏ Recordi al seu fill/a l’obligació de complir amb els horaris i els recorreguts d’accés a les aules. 

❏ Eviti aturar-se en zones establertes d’accés o pas, poguent provocar aglomeracions. 
 

ÚS DE LA MASCARETA 
 

❏ Les persones majors de sis anys estan obligades a utilitzar mascareta dins del centre. La mascareta 

indicada serà de tipus higiènic i, sempre que sigui possible, reutilitzable. 

❏ El seu fill/a haurà d’anar amb mascareta abans d’entrar en el centre i dur-la durant tota la jornada 

escolar. 

❏ El centre disposarà de mascaretes per poder reposar en cas de rotura o imprevist però es recomana 

dur sempre de recanvi. 

❏ El seu ús és obligatori en el transport escolar. 
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 HIGIENE I PREVENCIÓ EN L’ENTORN ESCOLAR 
 

❏ Es recomana en tot moment una correcta higiene de mans. 

❏ Rentar-se les mans amb aigua i sabó és la primera opció, en cas que no sigui possible, es disposarà de 

gel desinfectant de mans. 

❏ Quan les mans tenen brutor visible, no és suficient amb el gel desinfectant. 

❏ Segueix l’indicat en els cartells sobre la tècnica correcta d’higiene de mans durant 40 segons amb aigua 

i sabó o durant 20 segons amb solució hidroalcohòlica. 

❏ La higiene de mans es realitzarà com a mínim en les següents situacions: 

❏ En finalitzar i començar la jornada escolar. 

❏ Després d’anar al bany. 

❏ Abans i després d’anar al vàter. 

❏ Després de tossir, estornudar o sonar-se el nas. 

❏ Abans i després de sortir al pati. 

❏ Abans i després de menjar. 

❏ Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones. 

❏ Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta. 

❏ Sempre que les mans estiguin visiblement brutes. 

❏ Després d’utilitzar espais múltiples o equips. 

❏ Evitar donar la mà. 

❏ S’han d’extremar aquestes mesures en cas de compartir objectes. 

❏ Higiene respiratòria 

❏ En tossir o estornudar cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador 

desetxable. 

❏ Evitar tocar-se el nas, la boca o els ulls amb les mans. 

❏ Utilitzar mocadors d’un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i llençar-los a una paperera 

amb tapa i pedal. 

❏ Després de tossir o esternudar s’han de rentar les mans amb aigua i sabó o amb solució 

hidroalcohòlica. 
 

SI ACCEDEIX AL CENTRE PER FER ALGUN TRÀMIT 
 

❏ Durant tota la seva estància en el centre ha de dur mascareta. 

❏ Mantingui la distància interpersonal mínima de metre i mig amb el personal del centre, alumnes i 

altres persones presents. 

❏ Sigui puntual a la cita sol·licitada, intenti resoldre els dubtes per telèfon o bé per via telemàtica, 

procuri assistir sense companyia i estigui al centre només el temps necessari. 

❏ Faciliti la tasca del personal del centre que organitza l’accés i col·labori amb ells impedint les 

aglomeracions. No obstaculitzi les zones d’accés ni s’aturi en zones de pas. Llegeixi tots els cartells 

informatius. 

❏ En la mesura del possible, eviti tocar objectes. Abans i després de ser atès, utilitzi gel desinfectant. 


