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 SITUACIÓ DEL CENTRE I NOVES MESURES ANTI-COVID.19

 Salutacions alumnat i famílies:                                                                                                    

 Com sabeu estem en plena tercera onada de la pandèmia de la Covid.19, i en aquest context Picassent té una
taxa d’incidència elevada que també s’està reflectint en la incidència de la malaltia al centre. Tot i que els
centres educatius no tenen una  taxa de contagis molt elevada (mentre que la  taxa de positivitat general a
nivell de la Comunitat Valenciana es del 30 %, en els centres educatius de la nostra àrea de Salut era del 02
% segons dades de fa dues setmanes) no és pot negar que els efectes de la pandèmia també s’estan sentint al
centre. 

 En tot el que portem de curs s’han enregistrat 47 casos positius al centre educatiu (40 entre l’alumnat i 7
entre la resta de personal del centre). Però cal cridar l’atenció en que 25 d’aquests casos s’han declarat durant
aquest mes de gener (encara que 10 s’havien iniciat durant les vacances nadalenques i no arribaren a estar al
centre). Fins ara no s’ha pogut establir que CAP contagi dels declarats al centre s’haga produït en el centre
(sempre han tingut  origen en l’àmbit  familiar  o  en l’exterior  o  tenen origen desconegut),  però això no
significa que no haja pogut passar o que no passe en el futur. En resum podem dir que, considerant que la
nostra comunitat educativa està formada per 1.187 persones (alumnat, professorat, professorat en pràctiques,
PAS, personal de neteja i personal de manteniment), el percentatge d’infectats és del 3,95 %, però això ha
estat al llarg de més de tres mesos de classe. 

 Per evitar que continue augmentant el nombre de contagis l’alumnat, que està fent un gran esforç i que en
general  respecta  les  normes,  encara  pot  fer  més per  la  seua part.  En l’exterior  del  centre  pot  respectar
rigorosament les normes establertes per les autoritats sanitàries i pot limitar els seus contactes socials; i en
l’interior del centre cal que respecte més les distàncies de seguretat (al pati, als corredors, als serveis) i que
no aprofite l’hora de l’esmorzar com una excusa per a llevar-se la mascareta durant tot el temps de l’esplai.

 Justament és en el temps de l’esplai on el centre va a reforçar la seua vigilància. Bona part de l’alumnat no
respecta cap distància de seguretat (i penseu que les mascaretes no donen una protecció total) i no hauria de
ser així. A més a més quan es fiqueu a esmorzar (i òbviament es lleveu la mascareta) encara caldria que
s’allunyareu més al estar desprotegits. Sabem que tot això són molèsties, però es per la vostra seguretat i de
les vostres famílies i amics. És per això que s’han pres les següents mesures, que ja estem aplicant:

1. En la cafeteria del centre:
a) No es podrà romandre en el recinte de la cafeteria ni usar els seus serveis.
b) Únicament  s’accedirà  a  la  cafeteria  del  centre  per  comprar  i  després  s’eixirà  per  un  accés

diferent.
2. La prohibició de seure en certes àrees del pati  (senyalitzades amb una «X» roja o amb el seient

retirat) serà aplicada de forma rigorosa. 
3. El  professorat  (tant  de  pati  com en  els  corredors)  podrà  exigir  que  es  respecte  la  distància  de

seguretat  i  que es respecte l’obligatorietat  de l’ús de mascareta si  observa que s’està fent un ús
abusiu del dret a llevar-se-la per esmorzar.
 

 En tots aquests casos el professorat té orde de sancionar els incompliments amb un part disciplinari i en
cas de reincidència es procediria a l’obertura d’un expedient disciplinari.  

 Pregue  la  col·laboració  de  tota  la  comunitat  educativa  per  respectar  aquestes  mesures  i  el  Pla  de
Contingència i Continuïtat en la seua globalitat, ÉS PER LA SALUT DE TOTES I TOTS.
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