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INSTRUCCIONS ALUMNAT TRANSPORTAT CURS 2020-21

El Protocol de Protecció i Prevenció enfront de la Transmissió i el contagi del SARS-CoV-2

per  a  centres  educatius  que  impartisquen  Ensenyaments  No  Universitaris  en  el  Curs

2020-2021 redactat per les conselleries d’Educació i Sanitat marca les següents normes

per a l’alumnat que farà ús del transport escolar col·lectiu:

1. Ús de mascareta: és obligatori a partir de 6 anys d’edat, sense prejudici de les

exempcions que preveu l’ordenament jurídic.

2. Assignació de seients: Se li  assignarà a principi  de curs un seient que haurà

d’utilitzar durant tot el curs. Es prestarà especial atenció a l’habilitació d’espais per

a persones amb discapacitat. L’assignació de seients es fixarà en un document per

part de la persona acompanyant del servei i es mantindrà tot el curs acadèmic,

llevat  que,  sobre  la  base  de  la  situació  epidemiològica,  les  autoritat  sanitàries

determinen un ús més restrictiu d’aquest.

3. Pujada a l’autobús: L’alumnat que use transport ha d’esperar-se en les parades,

mantindre la distància física i en ordre per accedir al vehicle en fila i per la porta de

davant. Es reservarà l’inici de la cua per a les persones que ocupen els seients de

darrere.

4. Baixada: La baixada s’ha de fer en ordre invers a la pujada. Sense aglomeracions i

evitant contactes.

5. Neteja, desinfecció i ventilació en els vehicles:  L’alumnat ha de desinfectar-se

les mans abans de pujar i baixar del vehicle amb gel hidroalcohòlic. L’empresa ha

d’encarregar-se  de  dur  a  terme  les  mesures  de  seguretat,  neteja,  ventilació  i

desinfecció del vehicle entre torns o rutes i seguir la normativa vigent pel que fa a

l’ús dels productes autoritzats per les autoritats sanitàries.

En el  supòsit que s’haja notificat algun cas de COVID-19 en una persona usuària del

servei, l’empresa ha d’aplicar-hi les mesures de desinfecció, segons la normativa vigent. 

Les famílies disposen d’un plànol de les parades d’autobús al següent enllaç:

https://www.google.com/maps/d/edit?

mid=1Cd3PgckxzutAWtF2ocTlyVygDnjKImas&ll=39.596951818841646%2C-

0.5449756499999969&z=13
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