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A L’ATENCIÓ DE PARES/MARES D’ALUMNAT DE L’IES LA VEREDA
Durant el període de temps que dure la crisi generada per la COVID-19 i segons el Pla de
Contingència, aquestes són les normes a seguir per part de les famílies:
1- QUAN NO HA D´ACUDIR L’ALUMNAT A L’INSTITUT?:
no pot acudir al centre l'alumnat amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o
diagnosticat de la COVID-19, o que es trobe en període de quarantena domiciliària per
haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19.
Per a això, les famílies vigilaran l'estat de salut i realitzaran presa de temperatura tots els
dies abans d'eixir de casa per a anar al centre educatiu.
Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en
respirar, etc.) que poguera estar associada amb el COVID-19. En aquest cas s'haurà de
contactar amb el telèfon d'atenció al COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut
(figura en la targeta SIP) que li pertanga. També es pot demanar consulta a través de
citaweb

[

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html

].

S'informarà d'aquesta circumstància al centre.
2- QUÈ OCORRE AMB L’ALUMNAT QUE PRESENTEN CONDICIONS ESPECIALS DE
SALUT?
L'alumnat que presenta condicions de salut que el fa més vulnerables per a la COVID-19
(com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques,
càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), podrà acudir al centre, sempre que la
seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenint mesures de protecció de
manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no assistir. S’informarà al/a la tutor/a
d’aquesta circumstància aportant el certificat mèdic.
3- MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE.
Totes les famílies del centre hauran de signar el model de declaració responsable present
al Pla de Contingència. Els/les tutors/es facilitaran una còpia el dia de la Jornada
d’Acollida a l’alumnat per a que la tornen signada. Abans de l’11 de setmbre podran trobar
el Pla de Contingència publicat a la nostra web.
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4- MANTENIMENT DEL DISTANCIAMENT INTERPERSONAL.
Cal que les famílies recorden a l’alumnat que han de mantenir en tot moment mentre
estiguen dintre del recinte escolar la distància interpersonal de seguretat.
5- DESPLAÇAMENTS AL CENTRE
Cal fomentar el desplaçament actiu (a peu o amb bicicleta) al centre, sempre que hi siga
possible. El centre ha adquirit nous aparca-bicicletes que instal·larem en breu.
6- ACCESSOS AL CENTRE
S’han establert dues portes d’entrada al centre. Per la porta principal accedirà l’alumnat
transportat i l’alumnat dels Cicles Formatius del matí. Per la porta de la tanca de les pistes
esportives accedirà l’alumnat de Batxillerat i l’alumnat que acudisca al centre a peu. Les
famílies no poden accedir al centre. L’accés a l’institut estarà restringit solament al
personal que hi treballa. Totes les persones externes al centre hauran de relacionar-se a
través del correu electrònic (46022543@gva.es), telèfon (962718345) o Web Família. Les
gestions que s’hagen de fer obligatòriament de forma presencial s’atendran únicament
amb cita prèvia (poden trobar l’aplicació per demanar cita prèvia a la nostra pàgina web).

La Pobla de Vallbona, 6 de setembre de 2020

