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NORMES PER A REDUIR EL RISC DE CONTAGI DE COVID 

Abans de vindre al centre  

El SARS-CoV-2 és un virus que es transmet principalment de persona a 
persona per mitjà del contacte estret i de les gotes respiratòries que 
s’emeten en parlar, tossir o esternudar. La infecció pot tindre símptomes 
respiratoris com febre, tos o sensació de falta d’aire, o també l’alteració del 
gust, de l’olfacte, dolors musculars, diarrea, dolor toràcic o mal de cap, 
entre d’altres; per tant, NO VINGUEU AL CENTRE si teniu algun d’estos 
símptomes o teniu algun familiar confinat que conviu amb vosaltres. 

Dins del recinte escolar (que inclou el pati) 

 Guardeu la DISTÀNCIA DE SEGURETAT d’1.5 metres en tot 
moment. 

 Abans de la classe, ESPEREU FORA del recinte escolar. A l’hora de 
la classe el professorat eixirà per vosaltres. En alguns casos o alguns 
dies vos prendrem la temperatura. 

 Quan entreu al centre RENTEU-VOS LES MANS amb gel 
hidroalcohòlic i porteu sempre la MASCARETA neta i correctament 
col·locada. Recordeu que vos ha de tapar completament el nas i la 
boca i que no vos la podeu llevar, ni abaixar, ni pujar, en cap moment. 

 Recordeu que NO ES POT FUMAR en tot el recinte escolar. 

 Dins l’aula, heu d’ASSEURE’S SEMPRE AL MATEIX LLOC. En les 
cadires estarà el vostre nom. Les taules no es poden moure del lloc 
que tenen assignat. 

 EVITEU COMPARTIR MATERIALS i, si és completament necessari, 
renteu-vos les mans després. 

 Quan aneu al WC, heu d’esperar el vostre torn, NOMÉS POT 
ENTRAR UNA PERSONA cada vegada. 

 NO EIXIU DE L’AULA abans d’acabar la classe. Espereu les 
indicacions del professorat que vos facilitarà un desinfectant per a 
netejar el vostre espai de treball. Quan acabeu la classe, eviteu 
quedar-vos en el corredor. Heu d’eixir al pati o fora del recinte escolar. 
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