PROCEDIMENT D’ACCÉS AL CENTRE PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I DE
COORDINACIÓ EN L’IES JOAN COROMINES
1. ACCÉS AL CENTRE DE PARES, MARES O TUTORS/ES LEGALS DE L’ALUMNAT
Motiu: exclusivament quan siga necessari i només per realitzar activitats administratives
inajornables. i/o recollida de menors.
Procediment: CITA PRÈVIA 964 405 640 / 12003390@gva.es
Mesures imprescindibles per evitar contagis per la nostra salut i la de les nostres famílies:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si una persona mostra símptomes de la COVID19, no pot vindre a l’IES.
Ha de vindre una sola persona de la unitat familiar.
L’accés a l’interior del centre es farà seguint les indicacions del personal de consergeria. A
l’entrada de l’edifici principal hi ha alfombreta per a la neteja de sabates i gel
hidroalcohòlic. Üs obligatori de mascareta.
S’haurà de ser puntual, si preveu fer tard més d’un quart d’hora, haurà de sol·licitar una
nova cita. És imprescindible evitar aglomeracions.
Omplir l’imprés/impresos abans de vindre per estar el mínim temps possible a l’IES.
Portar tota la documentació necessària per evitar haver de tornar. Si es tenen dubtes és
preferible trucar abans per telèfon per aclarir-los.
Seguir les indicacions establides en els cartells indicatius .
Seguir els itineraris que marquen els senyals de terra.
Portar bolígraf propi per si és necessari utilitzar-lo. No és recomanable compartir elements
d’escriptura.
Caldrà evitar en la mesura del possible tocar objectes del centre.
S’haurà de mantindre en tot moment la distància mínima interpersonal de 1,5 metres i
caldrà evitar el contacte físic innecessari, especialment mentre s’està esperant el seu torn.
En el cas de vindre a recollir al fill/filla , esperar les indicacions de consergeria i esperar en
l’exterior.
2. ACCÉS AL CENTRE DE L’ALUMNAT 

Mesures imprescindibles per evitar contagis:
•
•
•
•
•

Cal respectar les indicacions dels cartells.
Cal seguir els itineraris marcats i entrar i eixir del centre per les portes indicades per a cada
grup.
Ús obligatori de mascareta.
En entrar a l’IES es netejarà les mans amb solució hidroalcohòlica i les sabates en les
alfombretes.
A l’inici de curs cada persona tutora indicarà els recorreguts per al grup i les normes
establertes en el pla de contingència.

Mesures d’higiene de caràcter personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar el contacte amb persones que tinguen símptomes de la COVID19.
Portar mascareta.
Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
Rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica. Cal
extremar les condicions d’higiene de les mans durant la jornada .
Minimitzar si és possible el contacte directe amb altres persones. Si el contacte és inevitable
cal mantenir una distància mínima de 1,5 metres.
Evitar contactes com donar-se la mà, besar-se, etc.
No compartir objectes personals.
Cal seguir les mesures organitzatives implantades en l’IES.
Aforament màxim: en les portes de les diferents dependències hi ha un cartell on s’indica
l’aforament màxim.
En les portes d’entrada i sortida, tindrà prioritat la persona que surt, la persona que espera
ho haurà de fer mantenint la distància de seguretat de 1,5 metres.
Respectar la distància de seguretat en els corredors i escales de doble sentit.

3. ACCÉS AL CENTRE DEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT
Fora de l’horari laboral o en periode de no presencialitat: CITA PREVIA 964 405 640 /
12003390@gva.es i esperar confirmació d’horari, quan el personal arribe al centre ha seguir les
indicacions de consergeria.
Mesures d’higiene de caràcter personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Evitar el contacte amb persones que tinguen símptomes de la COVID19.
Portar mascareta.
Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
Rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica. Cal
extremar les condicions d’higiene de les mans durant la jornada .
Minimitzar si és possible el contacte directe amb altres persones. Si el contacte és inevitable
cal mantenir una distància mínima de 1,5 metres.
Evitar contactes com donar-se la mà, besar-se, etc.
No compartir objectes personals.
Cal seguir les mesures organitzatives implantades en l’IES.
Aforament màxim: en les portes de les diferents dependències hi ha un cartell on s’indica
l’aforament màxim.
En les portes d’entrada i sortida, tindrà prioritat la persona que surt, la persona que espera
ho haurà de fer mantenint la distància de seguretat de 1,5 metres.
Respectar la distància de seguretat en els corredors i escales de doble sentit.
En cas de ser imprescindible realitzar reunions de forma presencial, els participants
mantindran sempre la distancia de 1,5 m i caldrà rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb
gel hidroalcohòlic. Tots els participants utilitzaran mascareta. Abans de la reunió caldrà obrir
finestres i portes per ventilar el lloc
S’ha posat a disposició del personal els productes d’higiene necessaris com sabó i paper en
tots els lavabos i gel hidroalcohòlic en llocs estratègics i aules.

•

•
•
•
•
•

El personal de neteja realitzarà la desinfecció diària tant dels espais de treball com dels
ordinadors, teclats, fotocopiadores, etc. Es realitzarà una neteja-desinfecció diària, és
obligació del personal docent i no docent netejar-desinfectar tots els objectes d’ús comú
abans i després de la seua utilització.
Totes les dependències es ventilaran durant almenys 10 minuts diverses vegades al dia.
En finalitzar la jornada laboral cal deixar les taules i cadires lliures d’objectes per facilitarne la neteja-desinfecció.
Si un treballador presenta símptomes compatibles amb Covid19 (tos, febra, falta d’aire..) no
ha d’anar al seu lloc de treball, cal cridar a la directora per tal d’informar-la.
Si durant la jornada laboral una persona presenta símptomes caldrà informar a direcció i
anar a la sala d’aïllament, ubicada a l’aula B11.
Evitar entrar en espais reduits que estan ocupats.
4. FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L’IES JOAN COROMINES .

Abans de la seua reincorporació, tot el personal haurà de realitzar de manera obligatòria l’activitat
formativa “Curs PRL: Mesures de prevenció davant el contagi per SARS-CoV-2” que es troba en
l’enllaç seguent:
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169939818/CURS+PRL+Mesures+de+prevenci
%C3%B3%20davant+el+contagi+pel+SARS-CoV-2/400f8703-cf53-47ce-a905-d4a305b54e4c

