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Aquest document és una adaptació a la realitat de l'IES Macià Abela del Pla de

contingència i continuïtat en el treball durant la nova normalitat dels centres

docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

publicat per la Conselleria d'Educació. Serà sotmés a una revisió periòdica

depenent de les circumstàncies de la pandèmia i del propi centre.
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0. INTRODUCCIÓ:

Tal com s'esmenta en el Pla de contingència i continuïtat en el treball durant la nova

normalitat dels centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació,

Cultura i Esport, una vegada que per part de la Conselleria s'ha determinat

l'organització de l'activitat docent a desenvolupar en els centres educatius, i

considerant les mesures i recomanacions del INVASSAT i les que contemplen els

diversos documents i normes publicades, s'han elaborat per a cada nivell educatiu

les mesures de prevenció enfront de la COVID19.

A partir d'aquest document la direcció de l'IES Macià Abela ha incorporarat i

implantat, d'acord amb les seues necessitats, les mesures corresponents, a fi de

completar les que ja tenia implantades en el seu Pla de Contingència. Així doncs,

amb les mesures i protocols que incorporem pretenem concretar aquest pla a les

necessitats específiques oposades en l'IES Macià Abela, de manera que siga un

document pràctic, com recull en les instruccions publicades per Conselleria.

1. OBJECTE:

La finalitat d'aquest pla és, tal qual s'estableix en aquestes instruccions, fer

compatible la prestació del servei públic educatiu en la modalitat de treball presencial

del personal docent i no docent amb la identificació dels riscos d'exposició a la

COVID-19 i amb les mesures preventives i organitzatives per al seu control. A més

es pretén garantir la coordinació amb les empreses concurrents que exercisquen

totalment o parcialment la seua activitat en els centres.

És, a més, una proposta general i variable segons les instruccions sanitàries i ha

d'anar adequant-se amb mesures concretes a cada moment de la crisi. Així doncs,

les actualitzacions s'aniran afegint citant en aquest document les dates en què es

realitzen les mateixes.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest document serà aplicable a tot el personal en actiu tant docent com no docent

de l'IES Macià Abela.
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3. CONSIDERACIONS PRÈVIES

El Pla de Contingència i Continuïtat (PCC) elaborat comprén les mesures,

tècniques, humanes i organitzatives necessàries d'actuació a cada moment o

situació respecte a la materialització de la potencial amenaça. A més s'estableixen

clarament les instruccions i responsabilitats precises.

Les instruccions generals i línies mestres desenvolupades en profunditat per a la

reordenació de l'activitat són, atenent el que s'estableix per la Conselleria

d'Educació:

1. Identificació dels recursos humans disponibles en el centre educatiu.

2. Detecció dels serveis essencials en el centre de treball i aquells llocs de

treball prioritaris que garanteixen la continuïtat de l'activitat.

3. Identificació dels recursos materials i de les condicions de seguretat

necessàries en el centre de treball.

4. Coordinació d'activitats empresarials. Identificació de les interaccions amb

personal extern al centre i personal treballador concurrent en el centre. Les

empreses concurrents, a més de ser coneixedores del la actualització del Pla de

Contingència del centre, hauran d'adaptar el seu Pla de Prevenció en nom de la

coordinació d'activitats en matèria de prevenció de riscos laborals. Per a això,

s'establiran reunions obligatòries amb les empreses concurrents en les quals es

garantisca la informació.

5. Verificació dels canals de compra, subministrament, ús, informació i

manteniment dels equips de protecció i altres recursos materials necessaris

per als centres educatius. El Macià Abela compta amb el material general de

protecció individual facilitat per Conselleria: màscares higièniques reutilitzables i

quirúrgiques, gels hidroalcohòlics i pantalles facials per als dos administratius i els

dos conserges). Així mateix, ateses les indicacions del Pla de Contingència elaborat

per Conselleria, s'ha adquirit per part del centre els equips i materials necessaris,

concretament: màscares per als treballadors del centre, dispensadors de gel
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hidroalcohòlic, gel hidroalcohòlic, dispensadors de sabó, sabó, paper per a l'assecat

de mans, mampares, papereres amb tapa i pedal, màscares FP2 i bates d'un sol ús

per a l'espai Covid-19, film per a recobriment d'ordinadors, productes de desinfecció

per a taules, cadires i ordinadors, cintes de senyalització.

6. Preveure les formes de comunicació del contingut de l'actualització del Pla.

El Pla de Contingència actualitzat abans de l'inici de curs, el dia 1 de setembre, serà

difós a les persones amb responsabilitats en la seua execució i a tot el personal

delegat de prevenció. Així mateix, serà informat del seu contingut el personal

empleat públic, el Consell Escolar i l'alumnat i les seues famílies en la mateixa data.

Igualment, es facilitarà una còpia del Pla actualitzat a la corresponent Direcció

Territorial en data 1 de setembre. per a la informació dels Comités de Seguretat i

Salut i es publicarà en la pàgina web del centre per al coneixement de tota la

comunitat educativa.

7. Designació de personal concret amb responsabilitat i decisió perquè puguen

vigilar el compliment de les mesures fixades en el Pla de Contingència del

centre de treball.

El Pla de Contingència serà revisat periòdicament de manera ordinària i

necessàriament quan s'incorporen noves activitats, tal com especifica en aquest punt

la Conselleria, numerant i datant les versions del pla. Aquesta revisió analitzarà les

mesures adoptades i, si escau, les que van resultar ineficaces per a identificar i

proposar noves mesures, iniciant així un cicle de millora contínua.

4.- PLA DE CONTINGÈNCIA DE CADA CENTRE

4.1.- UNITAT ADMINISTRATIVA /CENTRE DE TREBALL

Conselleria d'Educació Cultura i Esport

Centre de treball: IES Macià Abela

Codi de centre: 03003978
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Denominació: IES MACIÀ ABELA

Adreça: Núm.: Codi Postal: AVINGUDA SANCHIS GUARNER S/N , 03330

Localitat: Crevillent Província: Alacant

Telèfon:  96 691 22 25

Correu electrònic: iesmaciaabela@iesmaciaabela.com

4.2.- RESPONSABLE REDACCIÓ I APLICACIÓ DEL PLA

Cognoms, Nom (Director o Directora del Centre): CONXA GUILABERT

FAJARDO

Correu electrònic: direccio@iesmaciaabela.com

Data d'actualització de Pla:  30-08-21

La direcció del centre ha designat com a persona responsables per a tasques

concretes d'implementació del Pla a la vicedirectora Ana Mira.

4.3.- IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL SEGUIMENT I

CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT

EN LES DIRECCIONS TERRITORIALS

Cognoms, Nom (Inspector o Inspectora del Centre): MANUEL ABELLANEDA

LARIO

Correu electrònic:abellaneda_man@gva.es

Direcció Territorial de: ALACANT

Aquesta funció es realitzarà mantenint una coordinació contínua amb la direcció del

centre.

4.4.- PERSONAL TÈCNIC DEL INVASSAT ASSIGNAT PER A PROPORCIONAR

EL SUPORT DEL SPRL Al SEU PLA
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Personal tècnic assignat pels Centres Territorials per a l'assessorament dels

centres docents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Alacant: Mario Amat Puig

966 902468

amat_mar@gva.es

4.5.- PERSONAL RESPONSABLE DE LES DIFERENTS ÀREES PER A

l'ELABORACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA EN ELS SERVEIS CENTRALS DE LA

CONSELLERIA I PERSONAL DE CONTACTE SOTSSECRETÀRIA

Coscollà Grau, Eva

coscolla_eva@gva.es

Cid Antón, Mari de Mar

cid_mar@gva.es

DIRECCIÓ GENERAL PERSONAL DOCENT

Herranz Ábalos, M.ª Ángeles

herranz_man@gva.es

Blasco Perepérez, Gisela

blasco_gis@gva.es

4.6.- DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS SERVEIS/ACTIVITATS ESSENCIALS

DESENVOLUPATS QUE ES VEUEN AFECTATS

En el moment actual, se seguiran les activitats previstes en l'Ordre que regula

l'organització i funcionament dels centres docents per al curs 2021-2022, la

qual cosa implica oferir la totalitat de serveis del centre, i l'atenció de familiars i

persones alienes al centre primordialment de manera telemàtica i si fora necessari

presencialment sota un sistema de cita prèvia.
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4.7.- IDENTIFICACIÓ D'ESCENARIS I ESTABLIMENT DE MESURES DE

CONTINGÈNCIA

Atesa la classificació d'escenaris establida en el Pla de Contingència elaborat per

Conselleria, en l'IES Macià Abela tots el nostre personal es trobaria en un escenari

3. A continuació podem veure les característiques d'aquest escenari:

ESCENARI 3: BAIXA PROBABILITAT D'EXPOSICIÓ

Personal empleat públic en tasques administratives i atenció al públic

Personal de l'equip directiu

Personal docent

Personal subaltern

Personal de neteja (Propi o d'empresa concurrent CAU)

Personal de manteniment (Propi o d'empresa concurrent CAU)

Personal d'altres empreses concurrents (CAU)

Personal Intèrpret en llengua de signes

REQUERIMENTS:

CONTACTAR AMB EL SPRL per a qualsevol aclariment o consulta.

4.8.- MESURES GENERALS

S'hauran de considerar els següents principis bàsics de prevenció:

A. Informació sobre el SARS-CoV-2 i la COVID-1

B. Limitació o control del contacte interpersonal. La limitació del contacte físic es

mantindrà

- possibilitant una distància interpersonal de 1,5 metres;
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-dins les aules es mantindrà una distància de 1,2 metres.

- mitjançant l'ús de màscara higiènica o quirúrgica, obligatòria.

- i/o conformant grups de convivència estable.

C. Aplicació de mesures de prevenció personal. La higiene adequada de mans i

la higiene respiratòria (esternudar i tossir en la flexora del colze i utilització de

mocadors de paper) són mesures bàsiques per a evitar la transmissió.

D. Neteja i ventilació. La neteja i desinfecció d'aules, espais comuns i instal·lacions

i, la ventilació freqüent dels espais de convivència seran objecte d'especial atenció.

E. Gestió de casos. La protocol·lització per a un adequat i primerenc maneig d'una

situació de sospita o aparició d'un cas.

4.8.1. INCORPORACIÓ PRESENCIAL DEL PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC

1.- El personal empleat públic que presta els seus serveis en els centres

docents s'incorporarà al seu lloc de treball l'1 de setembre de 20201.

2. No podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que presenten a

casa qualsevol simptomatologia (tos, febre , 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). També es pot demanar consulta a través de cita web [

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html ]. No s'haurà

d'acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme

l'absència de risc per a la pròpia persona i la resta de l'alumnat. S'informarà

d'aquesta circumstància al centre.

Tampoc podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que estiguen

l'aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per la COVID-19, o que es troben

en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna

persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
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4.8.2. INCORPORACIÓ DE L'ALUMNAT

1. Després de la situació de crisi sanitària i social viscuda, l'acolliment de l'alumnat

serà un aspecte clau a cuidar sobretot per a l'alumnat amb situacions de major

vulnerabilitat emocional i social, i es tractarà d'evitar que es donen situacions

d'estigmatització en relació amb la COVID-19.

2. Durant el curs 2020-2021 els centres tindran, tal com diu la normativa sobre

aquest tema, que extremar les mesures de salut i seguretat com a conseqüència

dels possibles escenaris que es puguen produir. En aquest sentit, les famílies, o el

propi alumnat en cas de ser major d'edat, hauran de complimentar un compromís

de col.laboració i de compliment dels requisits per accedir al centre educatiu, i que

es recull en aquest document en l'ANNEX VI.

3. Així mateix, en la informació i protocols facilitats a les famílies a l'inici de curs

s'indica expressament que 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.

Igualment, també s'informa l'alumnat i famílies, tal com indica la normativa, dels

procediments a seguir si es presenta a casa qualsevol simptomatologia

4. Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat en respirar,

etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19, s'haurà de contactar amb el

telèfon d'atenció a la 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. L’equip mèdic corresponent indicarà quan pot

reprendre l’activitat educativa presencial.
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5. 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.

6. A l'efecte del protocol per a la prevenció i control de l'absentisme escolar i del

nombre màxim de faltes d'assistència permeses, les absències derivades de

l'aplicació de les anteriors mesures es consideraran sempre justificades.

4.8.3. INSTRUCCIONS I CANALS DE COORDINACIÓ

1. Qualsevol personal empleat públic i alumnat que presente simptomatologia

associada amb la COVID-19 (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) i aquell que ha

estat en contacte sense guardar la distància de seguretat d'1,5 metres o d’1,2 metres

dins de les aules, durant un temps d'almenys 15 minuts, , es posarà en contacte amb

el centre per via telefònica per a comunicar-lo a una persona de direcció.

2. El centre ha adoptat els procediments necessaris per a aïllar a l'alumnat o

personal treballador amb símptomes en el centre educatiu habilitant dues sales

COVID, una en cada edifici..

3. L'alumnat i al personal del centre serà informat a l'inici de curs sobre les mesures

contemplades en aquest Pla. D'altra banda, es comptarà amb abundant cartelleria i

amb tríptics inclosos en la documentació que se'ls facilitarà que servirà de resum i

recordatori de tota la normativa inclosa. A més d'això, el tutor s'encarregarà de

coordinar la formació dels seus alumnes en matèria de prevenció, treballant la

informació facilitada a l'inici de curs durant els primers dies de classe, realitzant

recordatoris setmanals sobre les mesures bàsiques i incorporant noves rutines si els

coordinadors d'aquest Pla de contingència ho estimen oportú.

4-Es recordarà també durant el curs i especialment les primeres setmanes de classe

els protocols a seguir a l'entrada i eixida del centre: horari d'entrada,
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acompanyament de pares i mares a l'entrada, mitjans de protecció respiratòria

adequats per a estar en el centre, desinfecció de mans a l'entrada, entre altres.

5-Igualment, se'ls informarà a través dels mitjans comentats (dossier, cartelleria,

formació amb el tutor) sobre: les mesures d'higiene personal, periodicitat de la

rentada de mans en el centre, mesures d'etiqueta respiratòria, la necessitat d'evitar

compartir objectes (material escolar) o establir neteja després de l'ús d'útils i/o eines,

i distància de seguretat que hauran de mantindre.

4.8.4. INSTRUCCIONS GENERALS QUE S'HAURAN DE GARANTIR PER A LA

PREVENCIÓ DE LA COVID-19

Se seguiran els protocols inclosos en l'ANNEX IV. Per a la seua elaboració s'han

tingut en compte les instruccions marcades en el Pla de contingència i continuïtat en

el treball durant la nova normalitat elaborat per Conselleria, que s'han desenvolupat i

adaptat a les condicions de l'IES Macià Abela, ampliant les mesures ja adoptades en

el Pla de contingència i continuïtat en el treball durant les fases de desescalada,

elaborat al maig i que es troba recollit en l'ANNEX I.

Els punts que a continuació s'afigen a aquest Pla i s'abordaran de forma genera són

els següents:

REORGANITZACIÓ D'ESPAIS I GRUPS:

Tal com esmenta el Pla comentat elaborat per Conselleria, la situació generada per

la crisi sanitària derivada de la Covid-19 ha fet necessari establir una organització

extraordinària de la confecció de grups d'alumnat com a conseqüència de la

necessitat d'adaptar-la a les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut

enfront de la Covid-19.

A les aules que no són grup de convivència estable GCE, com és el cas del Macià

Abela, s'ha calculat la distància entre llocs escolars i s'han reorganitzat els espais de

manera que l'alumnat compta amb una separació d'almenys 1,2 metres entre

persones. En qualsevol cas, la disposició de l'alumnat evitarà en la mesura del

possible el encarament dels escolars.
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No obstant això, en l'elaboració de grups s'ha procurat mantindre els grups el màxim

temps possible, canviant per complet la forma de treball d'aules matèria a aules grup

i prenent paral·lelament altres mesures com assignar optatives per grup en el cas de

1r ESO. D'altra banda, s'ha assignat hores d'entrada i eixida escalonada per nivells i

agrupat els el patis, distingint dues franges horàries en les quals baixar al pati; a més

els alumnes aniran acompanyats durant tot aquest període d'el pati per un professor

i en el moment del pati ocuparan una zona determinada per grup. D'aquesta forma

se seguiran les premisses marcades per la Conselleria en el Pla de contingència i

continuïtat en el treball durant la nova normalitat respecte a l'ús de zones comunes

(pàg. 29). Seguint les mateixes, si les condicions climatològiques no permeten

accedir al pati exterior, l'alumnat romandrà a la seua aula sota la vigilància del

professor o professora i es mantindrà l'aula ventilada durant el pati.

Aquesta mesura d'acompanyament del professorat comentada es mantindrà en

altres moments com l'entrada dels alumnes, de manera que sempre que siga

possible no circulen sols pel centre. Així mateix s'han dissenyat uns itineraris per

grup ANNEX II. D'aquesta forma procurem que la mobilitat en tot moment siga la

mínima i estiga el més controlada possible.

PROTOCOL PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES:

De manera general es mantindran les següents mesures de prevenció, higiene i

protecció:

• El programa anual d'activitats complementàries i extraescolars del curs 2021-2022

s'ajustarà a l'evolució de la pandèmia Covid-19, i es promouran especialment les

activitats complementàries que es desenvolupen fora del centre educatiu.

• Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la

distància mínima interpersonal de 1,2 metres, i que, a més, es dispose d'un registre

amb la relació de l'alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un

contagi, es puga fer la traçabilitat sobre les persones que s'haurien d'aïllar.

13



● Es recomana mantindre, en la mesura que siga possible, els GCE a l’hora de

realitzar les activitats.

● S’ha d’escalonar l’entrada i eixida en aquestes activitats amb l’objectiu d’evitar

contactes innecessaris i massificació en accessos, especialment si hi ha diferents

grups al mateix temps.

● S’han de prioritzar activitats a l’aire lliure per al desenvolupament d’aquesta

mena d’activitats.

● En les activitats matinals i extraescolars s’han de limitar l’aforament i els

contactes mitjançant grups reduïts, amb un màxim de 20 xiquets i xiquetes en

l’escenari de nova normalitat. Es permetrà la interacció entre grups d’edats similars a

l’aire lliure en nova normalitat.

● Respecte a l’ús de mascaretes, caldrà ajustar-se al que es disposa en

l’apartat corresponent d’aquest protocol.

● Si s’organitza desdejuni o berena, es farà, si pot ser, a l’aire lliure, per GCE i

garantint l’adequada ventilació en tot moment.

● Es poden compartir els objectes necessaris per a la realització de l’activitat

extraescolar pilotes, fitxes d’escacs, cintes, etc.) i realitzar, abans i després de

l’activitat, higiene de mans i neteja dels materials entre canvis de grups.

De manera general es mantindran les següents mesures de prevenció, higiene i
protecció:

COORDINACIÓ AMB EMPRESES CONCURRENTS:

Es duran a terme les activitats de coordinació d'activitats empresarials que

corresponguen quan les empreses que presten serveis en els centres docents ho

facen sota la direcció d'òrgans de la pròpia Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

La coordinació d'activitats empresarials fa referència a l'intercanvi d'informació

preventiva entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les empreses

contractades que presten els seus serveis en les instal·lacions gestionades per la

mateixa conselleria.
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Amb la finalitat de complir el que es disposa en l'article 24 de la Llei 31/1995 de

prevenció de riscos laborals, i en el Reial decret 171/2004, la Conselleria d'Educació,

Cultura i Esport, a través de les vies de comunicació apropiades, proporcionarà a les

empreses alienes contractades la informació sobre els riscos que puguen afectar les

activitats desenvolupades en elles, les mesures referides a la prevenció d'aquests

riscos i les mesures d'emergència que han d'aplicar. En el cas especial que ens

ocupa, òbviament, es farà especial incidència en les mesures relacionades amb la

protecció enfront de la COVID-19 i pot trobar-se en l'ANNEX V.

Les empreses que intervenen en el centre facilitaran al seu personal la formació i les

mesures preventives obligatòries, que estiguen indicades per les normes sanitàries,

per a protegir-lo individualment.

Com a mitjà de coordinació, es proposarà l'intercanvi d'informació i de

comunicacions, per a això se seguirà el procediment de coordinació d'activitats

empresarials elaborat pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal propi.

(SPRL_PPRL_01. Procediment de coordinació d'activitats empresarials).
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ANNEX I

PLA DE CONTINGÈNCIA IES MACIÀ ABELA

1.1. ZONA ACCÉS I EIXIDA DE L'EDIFICI

1. Es disposa de cartells informatius de no permesa l'entrada a aquells ciutadans

que presenten símptomes compatibles amb SARS-CoV-2.

2. Es disposa de cartells informatius en tot el centre de treball, especialment en

les zones d'accés/eixida i zones comunes sobre higiene de mans, etiqueta

respiratòria i distància de seguretat (Cartelleria: FPRL_GT_03_S05,

FPRL_GT_03_S05, FPRL_GT_03_S02, FPRL_GT_03_S13).

3. Solament accedeixen al centre les persones que es comprova, tinguen la

citació, en data i hora, i de manera individualitzada, excepte aquells casos en els

quals es tracte d'un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o

major. Indicant-los que romandran en les instal·lacions el temps imprescindible per a

la realització de les gestions pròpies del procediment.

4. S'estableix un ús diferenciat per a l'entrada i l'eixida del centre educatiu.

5. Es donen les degudes instruccions perquè tot el personal que accedeix al

centre educatiu (personal treballador del centre, personal concurrent, alumnat,

usuaris, etc.) accedisca al centre amb protecció respiratòria.

6. Es col·loca dispensador de solució hidroalcohòlica en les zones d'accés i

eixida del centre, en les entrades de les aules o en punts estratègics per a garantir la

correcta higiene de mans.

7. Es donen les degudes instruccions perquè tot el personal que accedisca al

centre educatiu (personal treballador del centre, personal concurrent, alumnat,

usuaris, etc.) realitze una correcta higiene de mans (on realitzar-la, amb quina

periodicitat, com…)

8. Es disposa de contenidor amb tapa i pedal per a rebutjar paper d'un sol ús en

la zona d'accés/entrada.
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9. Es donen les instruccions precises perquè totes les portes d'accés al centre i

les interiors romanguen obertes a fi d'evitar tindre contacte amb superfícies sempre

que siga possible.

1.2.TOT EL CENTRE DE TREBALL

1. S'ha organitzat i senyalitzat la circulació de persones i s'ha modificat, amb

l'objectiu de garantir la possibilitat de mantindre les distàncies de seguretat creant 4

rutes d'entrades diferents a les que se li ha assignat un color característic: verd, roig,

groc, morat.

2. S'han pres mesures per a minimitzar el contacte entre les persones procurant

mantindre la distància de seguretat de 1’5m. Per a això s'han senyalitzat zones de

files per a cada grup.

3. S'han redistribuït els espais (mobiliari, prestatgeries, etc.) per a mantindre la

distància de seguretat de 1’5 metres i 1,2 metres a l’aula. S'ha garantit la distància

de seguretat en tots els despatxos, departaments didàctics i zones de treball.

4. Laboratoris, aules específiques i tallers, Salas d'audició o aules de dansa.

S'empren únicament els llocs que permeten mantindre la distància de seguretat de

1’2 metres. S'han senyalitzat els llocs que no poden ser ocupats. En finalitzar cada

sessió es neteja i desinfecta el material emprat i els llocs emprats.

5. Es facilitaran màscares higièniques per a tot el personal del centre i, en cas

de necessitat es disposarà de màscara higiènica/quirúrgica per a l'alumnat (oblit,

deterioració o altres contingències).

6. S'ha establit una instrucció de treball específica en la qual s'indica el reforç de

la neteja i es concreten les zones, llocs, elements superficials a incidir, la freqüència

de neteja diària de cadascun d'ells i responsables de comprovació de les mesures.

Està inclosa una política intensificada de neteja i desinfecció per a quan existisca

evidència d'un cas o contacte estret.

7. Es disposen contenidors amb tapa i pedal o amb doble bossa per a rebutjar

paper d'un sol ús en les condícies i en la dependència destinada a confinament de

personal amb símptomes. La bossa de fem de les papereres dels llocs de treball

ocupats es retira diàriament amb els seus residus per a la seua gestió adequada.
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8. S'ha modificat el funcionament dels sistemes de ventilació dels equips a fi de

garantir la màxima ventilació de totes les estades i aconseguir una adequada qualitat

d'aire. Per a això se segueixen les recomanacions establides en el

SPRL_DTPRL_06.

9. S'ha establit un procediment de treball específic per a la realització de la

neteja en el qual s'indiquen les zones, llocs, elements superficials a incidir, la

freqüència de neteja diària de cadascun d'ells i responsables de comprovació de les

mesures. S'ha sol·licitat la intensificació d'aquestes tasques de manera que

s'incidisca sobre elements de treball com: taules de treball, taules i cadires

d'alumnat, prestatgeries, taulells i taules d'atenció al públic, teclats i pantalles

d'ordinadors, passamans, telèfons, pantalles tàctils, lavabos, mobiliari d'ús públic,

polsadors i botoneras d'ascensors, filtres del sistema de climatització, papereres de

pedal per al material d'higiene, etc.

10. S'ha establit la coordinació d'activitats empresarials amb les empreses

concurrents (neteja i seguretat) i establit reunions periòdiques amb els responsables

de les empreses i amb el personal treballador del centre, a fi d'informar de les

mesures adoptades en el centre i el compliment de les mateixes pel personal

concurrent.

1.3. DEPENDÈNCIA PER A PERSONAL AMB SÍMPTOMES

1.se ha habilitat un espai tancat i pròxim a un lavabo, que es destinarà

exclusivament per a ser emprat com a espai d'aïllament temporal, es disposa en el

seu interior de productes d'higiene de mans, i un contenidor amb pedal i bossa de

plàstic dins. En l'exterior d'aqueixa estada es disposa de contenidor per a residus

tancat. Aquesta estada està senyalitzada a la seua porta d'accés Si algun membre

del personal presentara símptomes compatibles amb la COVID-19, se li dotarà de

màscara quirúrgica i romandrà en l'espai habilitat com a aïllament temporal mentre

puga abandonar el seu lloc de treball, a més d'activar el protocol de neteja i

ventilació del seu lloc de treball.Quan una persona estudiant inicie símptomes

compatibles amb la COVID-19, se li portarà a aquest espai separat. Es facilitarà una

màscara quirúrgica per a l'alumnat i una altra per a la persona adulta que li cuide fins
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que arriben els seus progenitors o tutors. Es disposarà de cartelleria

FPRL_GT_03_S01,

1.4. ZONES COMUNS

1. Es potenciarà l'ús d'infografies, cartells i senyalització que fomente el

compliment i comprensió de les mesures de prevenció i higiene. Es cuidarà que

aquesta informació es mantinga actualitzada en el cas que canvien les indicacions

de les autoritats sanitàries. Es disposarà cartelleria per a zones comunes.

FPRL_GT_03_S02, FPRL_GT_03_S03 FPRL_GT_03_S04, FPRL_GT_03_S06,

FPRL_GT_03_S07, FPRL_GT_03_S08, FPRL_GT_03_S9, FPRL_GT_03_S10 i

FPRL_GT_03_S13

2. S'han distribuït dispensadors de solucions hidroalcohòliques en despatxos,

zones comunes com: sala de reunions, sales de juntes, entrada de la sala d'actes, i

en l'entrada de les condícies, per a garantir correcta higiene de mans.

3. S'ha disposat cartelleria per a recordar l'aforament màxim permés i la prioritat

d'ús de l'ascensor per una persona, i especialment, per a persones amb problemes

de mobilitat, embarassades, etc., amb FPRL_GT_03_S08. Se senyalitza en el sòl la

distància d'espera.

4. Es prioritzarà l'ús dels ascensors per a les persones amb mobilitat reduïda.

L'ocupació màxima serà d'una persona en cas d'adults i dues persones en cas de

menors i acompanyant. S'adjunta protocol use ascensors en l'ANNEX VIII

5. Les portes de les zones comunes romanen obertes, en la mesura que siga

possible.

6. S'ha establit el flux de circulació en els corredors i zones comunes. En aquells

corredors que l'ample del mateix ho ha permés per ser superior a 1’5 metres s'ha

senyalitzat en el sòl el sentit de circulació. En aquells corredors que no es pot

complir la mesura anterior i existeix una via alternativa per a recórrer el sentit

contrari, s'ha senyalitzat el sentit únic. En cas d'impossibilitat, s'informa el personal

treballador i a l'alumnat i s'identifica amb la senyalització de prioritat de pas.

7. Sala de juntes, sala de professorat i despatxos de reunions. Per a limitar el

nombre de persones presents en un espai simultàniament, es realitzaran les
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reunions presencials necessàries, en aquest cas es deixarà dos seients entre

persones o distància suficient, procurant mantindre la distància de seguretat lineal

d'almenys 1,5 m. Quan això no siga possible, tot el personal disposarà i usarà

màscares.

8. Sales de reunions, biblioteca i sala d'actes. Es deixarà dos seients entre

persones, una vegada calculat l'aforament màxim permés. Entre files es disposaran

els seients permesos en diagonal. S'intentarà deixar lliure la primera i última fila, així

com els seients contigus als corredors, procurant mantindre la distància de seguretat

de 1,5 m. A les biblioteques, podran dur-se a terme activitats culturals i d'estudi en

sala, sempre que no se supere l'aforament del 75% i es mantinga la distància

interpersonal de 1,2 m. L'ús de la màscara serà obligatori en tot moment. Senyalitzar

l'aforament i col·locar cartells informatius sobre mesures higièniques i sanitàries per

al correcte ús dels serveis bibliotecaris. 1.5.LAVABOS

1. Els lavabos hauran de tindre una ventilació freqüent. Quan siga possible i

dispose de finestres, mantindre-les obertes o semiobertes. Es recomana que l'ús de

la cisterna es realitze amb la tapadora del vàter tancada quan existisca.

2. Es disposaran contenidors amb tapa i pedal, o amb doble bossa, per a

eliminar paper d'un sol ús en les condícies. La bossa de fem de les papereres es

retirarà amb major freqüència per a la seua gestió adequada.

3. Es reduirà l'aforament per a garantir la distància de seguretat de 1,5 metres.

En les condícies molt reduïdes es farà un ús individual d'aquest, romanent en

l'exterior i guardant la distància de seguretat.

4. Es preveu l'increment de les tasques de neteja i desinfecció en les condícies,

comprovar i garantir la disponibilitat de paper d'un sol ús, sabó de mans i gel

hidroalcohòlic.

5. Per a permetre a l'alumnat anar al bany se seguiran les pautes redactades en

l'ANNEX IX

1.6.PATI/EL PATI
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1. Es prioritzarà, en la mesura del possible, la utilització dels espais a l'aire lliure

per a la realització d'activitats educatives i d'oci.

2. Es potenciarà l'ús d'infografies, cartells i senyalització que fomente el

compliment i comprensió de les mesures de prevenció i higiene. Es cuidarà que

aquesta informació es mantinga actualitzada en el cas que canvien les indicacions

de les autoritats sanitàries.

3. Assegurar la distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 m adaptant

les condicions de treball necessàries al pati o el pati, com:

- escalonar els horaris de descans.

- garantir que es respecte la distància de seguretat a l'eixida i retorn a l'aula.

- senyalitzar la distribució de l'alumnat per sectors.

- reforçar la vigilància a l'hora del pati per a garantir l'atenció adequada a l'alumnat.

- Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior, l'alumnat

romandrà a la seua aula sota la vigilància, preferentment, de l'últim professor o

professora amb el qual ha estat. En aquest cas cal procurar mantindre l'aula

ventilada durant l'el pati.

4. En el protocol de neteja i desinfecció adoptat pel centre, en el qual s'haurà de

tindre contemplat el reforç i especial atenció a les zones o objectes d'ús comú, i les

superfícies de contacte més freqüents (porteria, condícies…) s'haurà d'indicar la

freqüència de neteja i desinfecció d'aquestes.

5. S'haurà de garantir l'existència d'aigua, sabó i paper d'un sol ús en les

condícies del pati.

6. Es disposaran, en diversos punts del pati i condícies d'aquest, papereres

amb doble bossa o amb tapa i pedal, que es netejaran com a mínim 1 vegada al dia,

la bossa que permeta l'eliminació adequada de mocadors de paper o altres restes

potencialment contaminades. Les bosses interiors de les papereres del pati i/o

condícies hauran de ser tancades abans de la seua extracció, posteriorment es
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depositaran en els residus de “fracció de resta”. Es realitzarà la neteja i desinfecció

diària de les papereres, de manera que queden netes i amb els materials recollits,

amb la finalitat d'evitar qualsevol contacte accidental.

7. Els lavabos hauran de tindre una ventilació freqüent. Quan siga possible i

dispose de finestres, mantindre-les obertes o semiobertes; si disposa d'extractors

mecànics, s'hauran de mantindre encesos durant l'horari escolar. Es recomana que

l'ús de la cisterna es realitze amb la tapadora del vàter tancada, per la qual cosa

s'haurà de garantir el mecanisme de tancament del vàter.

8. L'ocupació màxima per a l'ús de lavabos serà d'una persona per a espais de

fins a quatre metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que puguen

requerir assistència; en aqueix cas, també es permetrà la utilització pel seu

acompanyant. Per a lavabos de més de quatre metres quadrats que compten amb

més d'una cabina o urinari, l'ocupació màxima serà del cinquanta per cent del

nombre de cabines i urinaris que tinga l'estada, havent de mantindre's, durant el seu

ús, la distància de seguretat interpersonal. En l'ANNEX IX s'amplia aquest punt.

9. Es garantirà el correcte funcionament de tots els elements de lampisteria del

pati o condícies d'aquest: aixetes, cisternes, desguassos, subministrament d'aigua,

climatització, etc.

10. Organització d'entrades i eixides del pati de manera escalonada, evitant

l'aglomeració del personal i la coincidència massiva de personal docent, no docent i

alumnat. Si l'organització d'entrada i eixida del pati es realitza mitjançant files es

garantirà que l'alumnat guarde la distància de seguretat (exemple: corda o similar

amb marques a 1,5 metres, etc.). ANNEX II

11. Es donaran les instruccions precises perquè totes les portes d'accés al pati

romanguen obertes a fi d'evitar tindre contacte amb superfícies.

12. Senyalització S'establiran i senyalitzaran els diferents fluxos de circulació de

l'alumnat cap al pati, evitant la coincidència espacial i temporal dels diferents grups

de convivència estables o de personal docent, no docent i alumnat.

13. Es facilitaran instruccions al personal perquè se situe en la zona habilitada al

pati que garantisquen les mesures de seguretat.

1.6. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ O PERSONAL SUBALTERN
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1. Es remet correu electrònic a tot el personal amb fullet explicatiu de les

mesures adoptades en el centre de treball i de la mesures preventives per a evitar

l'exposició al coronavirus, utilitzant SPRL_DIPRL_11.

2. Es faciliten instruccions del procediment a seguir per aquest personal a

l'entrada d'un usuari (informació que ha de subministrar-li enfront de la Covid-19,

actuacions davant una accident en el centre, mesures que ha d'adoptar durant la

permanència en el centre, etc). Aquestes instruccions seran actualitzades

periòdicament.

3. El personal empleat públic ha sigut informat i format sobre el correcte ús dels

mitjans de protecció individual.

4. Es disposa de mampares transparents amb un buit en la part de baix per a

facilitar l'intercanvi de documentació garantint així el distanciament entre les

persones externes a l'edifici i el personal d'administració i subaltern.

5. Es redacten instruccions per al personal de recepció (conserges/ordenances) i

seguretat perquè recorden a la resta del personal i possibles usuaris que respecten

l'aforament i la distància de seguretat i no passen de la senyalització de la distància

mínima indicada en el sòl, podent romandre al parc exterior a l'espera de poder

passar.

6. S'ha senyalitzat en el sòl la distància de seguretat a la qual haurà de

romandre la persona usuària en el taulell de l'hall de l'edifici principal i de la

secretaria del centre.

7. Es faciliten i s'usen els mitjans de protecció individual.

8. Es prohibeix la recepció de paqueteria d'ús personal pels canals de recepció

oficials.

9. S'estableixen sistemes per a evitar aglomeracions com la cita prèvia, atenció

telefònica o comunicacions telemàtiques,etc.

10. Les actuacions concretes venen especificades en l'ANNEX IV

1.7.PERSONAL DOCENT
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1. S'han facilitat instruccions al personal perquè l'alumnat se situe en les taules de

treball i aules habilitades per a aconseguir la distància de seguridad.se comprovarà i

garantirà l'aforament permés a l'aula mantenint la distància de seguretat.

S'ha remés correu electrònic a tot el personal docent, incloent fullet explicatiu de les

mesures adoptades en el centre de treball i de la mesures preventives per a evitar

l'exposició al coronavirus, a través del SPRL_DIPRL_11.

1. El personal del centre educatiu ha sigut informat i format sobre el correcte ús

dels mitjans de protecció individual.

2. Es facilitaran i s'usaran els mitjans de protecció individual establits per al lloc

de treball que foren necessaris, com a màscares higièniques o quirúrgiques en el

seu cas.

3. En la mesura que siga possible es manté la distància de seguretat establida

de 1’5 m i de 1,2 metres a l’aula.

4. Actuació davant un possible cas d'alumnat o docent amb símptomes

compatibles amb la Covid19: Activar el procediment d'actuació davant casos;

col·locació de màscara quirúrgica (UNEIX_EN 14683:2019+AC:2019) tant la persona

amb símptomes com l'acompanyant en la seua cura o durant el trasllat a l'espai

separat; comunicació als familiars o bé si és personal treballador i pot desplaçar-se

al seu domicili, contactar amb el centre d'Atenció Primària de referència o telèfon de

referència i contactar amb el SPRL; s'activarà immediatament el procediment de

neteja, desinfecció i ventilació establit

5. Si algun membre del personal presenta símptomes compatibles amb

COVID-19 s'establirà un llistat de treballadors/as exposats, el tipus de treball

efectuat, així com un registre de les corresponents exposicions.

6. El personal docent tutor de l'aula donarà les corresponents instruccions a

l'alumnat per a la realització de la higiene de mans i etiqueta respiratòria. En tot cas

es facilitarà l'ús a les mans de gel hidroalcohòlic a l'alumnat del seu grup a l'entrada i

eixida de l'aula (especialment en les eixides a el lavabo).
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7. En el cas que s'empren uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i

desinfecció regular d'aquests, recomanant la rentada d'aquests o de la roba utilitzada

a temperatura a 60 °C o en el seu cas, mitjançant cicles de rentada llargs.

8. Els equips/material/útils compartits es netejaran i desinfectaran amb

dissolució de lleixiu i aigua o solució hidroalcohòlica segons el procediment establit.

Es reduirà al mínim possible l'ús d'útils o elements comuns o que puguen ser

compartits amb l'alumnat o durant la intervenció educativa o no educativa. En el cas

que aquesta mesura no fora possible s'haurà de desinfectar després del seu ús. Per

al cas, que per tractar-se de maquinària específica o materials especials, aquests es

desinfectaran atenent les instruccions del fabricant.

9. Es recomana portar el pèl recollit, evitar l'ús de polseres, anells i penjolls,

mantindre les ungles curtes i realitzar una cura de mans.

10. Es realitzaran les reunions presencials imprescindibles. En les reunions

presencials, es limitarà l'aforament de la sala per a aconseguir que la distribució

física dels ocupants permeta complir els criteris de distanciament mínims entre ells.

11. Els actes públics quedaran ajornats fins que la situació varie en funció de les

indicacions de les autoritats.

12. Serà obligatori l'ús de màscara (tant per a l'alumnat com personal docent), en

l'Educació Primària, quan s'actue en els grups que no siguen de convivència estable.

En Educació Secundària d'ara en avant serà obligatòria per al personal docent i no

docent en tots els casos, llevat de quan estiguen fent classe d'Educació Física a

l’aire lliure.

13. El professorat d'Audició i Llenguatge haurà de distribuir a l'alumnat de manera

que, quan es faça tasques de fonació, es guarde la distància mínima de seguretat de

1,5 m, per a evitar que es projecten gotes de cara al professorat

1.8.MESURES GENERALS PER A les AULES DE TOTS ELS NIVELLS

1. Es potenciarà l'ús d'infografies, cartells i senyalització que fomente el

compliment i comprensió de les mesures de prevenció i higiene. Es cuidarà que
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aquesta informació es mantinga actualitzada en el cas que canvien les indicacions

de les autoritats sanitàries.

2. Es recomana senyalitzar amb bandes antilliscants en el sòl, la ubicació dels

grups de taules i cadires per a l'alumnat, els corredors de circulació a les aules, etc.,

amb l'objectiu de garantir la distància de seguretat.

3. En el protocol de neteja i desinfecció adoptat pel centre, en el qual s'haurà de

tindre contemplat el reforç i especial atenció a les zones o objecte d'ús comú i les

superfícies de contacte més freqüents com a taules, poms de portes, mobles, sòls,

penjadors, i altres elements de similars característiques, s'haurà d'indicar la

freqüència de neteja i desinfecció d'aquestes, com per exemple en les condícies on

serà d'almenys 3 vegades al dia. Es recomana també, el reforç de la neteja i

desinfecció després de la utilització de l'aula per a menjar i en el cas que l'aula vaja a

canviar d'alumnat.

4. Eliminar de les aules adorns i elements difícils de netejar i desinfectar sovint.

En la mesura que siga possible, es mantindran els llibres i uns altres en espais

tancats quan no s'usen o bé s'aïllaran, a manera de cobertura, amb material no

porós.

5. S'utilitzaran objectes, i materials educatius que es puguen netejar i

desinfectar de manera senzilla.

6. Es disposarà de dispensador de solució hidroalcohòlica per a ús pel personal

del centre, tenint la precaució de no deixar-los en un lloc accessible a l'alumnat

menor sense supervisió. El personal docent tutor de l'aula donarà les corresponents

instruccions a l'alumnat per a la realització de la higiene de mans i etiqueta

respiratòria. En tot cas es facilitarà l'ús a les mans de gel hidroalcohòlic a l'alumnat

del seu grup a l'entrada i eixida de l'aula (especialment en les eixides a el lavabo).

7. Es disposarà en els diferents espais de l'aula de papereres amb doble bossa

i a poder ser amb tapa i pedal que permeten l'eliminació adequada de mocadors de

paper o altres restes potencialment contaminades. Les bosses interiors de les

papereres de l'aula i/o condícies hauran de ser tancades abans de la seua extracció,

posteriorment es depositaran en els residus de “fracció de resta”. Es realitzarà la
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neteja i desinfecció diària de les papereres amb la finalitat d'evitar qualsevol contacte

accidental.

8. S'hauran de fer tasques de ventilació de manera més freqüent a les aules, i

per espais d'almenys cinc minuts (a l'inici de la jornada, en finalitzar i entre classes,

sempre que siga possible i amb les mesures de prevenció d'accidents necessàries:

sempre que les condicions meteorològiques i l'edifici ho permeten, mantindre les

finestres obertes el major temps possible intentant no crear corrents forts d'aire; s'ha

d'augmentar el subministrament d'aire fresc i no s'ha d'utilitzar la funció de

recirculació d'aire interior. Els ventiladors (d'aspes, dempeus, de sobretaula, etc.)

poden ser una font de dispersió de gotícules, per la qual cosa no són recomanables.

Es garantirà el correcte funcionament de tots els elements de lampisteria de l'aula si

n'hi haguera: aixetes, cisternes, desguassos, subministrament d'aigua, climatització,

etc.

9. Organització d'entrades i eixides de les aules de manera escalonada, evitant

l'aglomeració del personal. Si l'organització d'entrada i eixida de l'aula es realitza

mitjançant files es garantirà que l'alumnat guarde la distància de seguretat.

10. Es donaran les instruccions precises perquè totes les portes interiors

romanguen obertes a fi d'evitar tindre contacte amb superfícies.

11. Senyalització S'establiran i senyalitzaran els diferents fluxos de circulació de

l'alumnat cap a les diferents aules,

1.9.MESURES ESPECÍFIQUES AULA D'ESO, BATXILLERAT I FP

1. L'aforament de l'aula estarà calculat organitzant els espais, on se situaran

l'alumnat en taules individuals, de manera que compten amb una separació

d'almenys 1,2 metres entre ubicacions fixes. Si no es pot garantir aquesta distància

de seguretat, es podran col·locar elements efímers a una altura adequada

(mampares, panells, etc.) que faciliten la separació entre l'alumnat.
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2. S'haurà de garantir l'existència de paper d'un sol ús i gel hidroalcohòlic a les

aules. Es recomana disposar a l'aula de producte desinfectant amb activitat virucida

autoritzat per a la neteja dels llocs de treball compartits, especialment mobiliari i

altres elements susceptibles de manipulació. Es tindran, la precaució de no

deixar-los en un lloc accessible a l'alumnat menor sense supervisió.

1.10.MESURES ESPECÍFIQUES AULA DE MÚSICA

1. No s'haurà de tocar o projectar el so de cara al personal de la sala. Vegeu

nota 11 , per a l'alumnat que utilitze un instrument de vent.

2. Els instruments propis no seran netejats a la sala.

3. Material compartit (faristol): Es desinfectarà després de cada manipulació amb

una tovalloleta o paper i un producte amb base alcohol (fàcil volatilitat i atac al virus).

Utilització instrumental compartit (Piano i Arpa): higienitzat abans i després de cada

ús.

- Piano: Vegeu nota 22 .

- Arpa: Vegeu nota 33 .

4. Els instrumentistes de vent hauran de desguassar els seus instruments en

recipients habilitats a aquest efecte. Evitar deixar l'aigua produïda per la condensació

sobre el sòl, depositant-la en un contenidor adequat per a eliminar les deixalles.

L'alumnat no haurà de bufar enèrgicament a través de l'instrument per a netejar-lo a

la sala de realització de la prova.

5. En els exercicis pràctics dels instrumentistes de vent i els exercicis que

impliquen la veu, la projecció del so es realitzarà sempre cap a una direcció on no hi

haja persones

1 Nota 1: En el cas dels instrumentistes de vent, no hi ha ara com ara estudis,

segons el nostre coneixement, que mesuren la càrrega viral en l'aire que expulsen

en tocar. No obstant això, és conegut que l'execució d'un instrument de vent

produeix un intercanvi d'aire molt intens entre els pulmons i les vies respiratòries,
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amb, en part, una pressió d'aire elevada. No és clar encara si la càrrega viral de l'aire

es redueix en el camí a través de l'instrument. Es pot deduir que la descàrrega de

l'aire de l'intèrpret en l'ambient pot comportar càrrega viral. No obstant això, i segons

les últimes investigacions, l'aerosol que es produeix en tocar un instrument de vent

no es propaga en l'ambient més intensament que el produït durant la respiració

normal.

2 Nota 2: Neteja i desinfecció del piano, complementària a la diària i establida pel

fabricant, per a evitar la propagació del virus. El piano és un instrument format per

materials de diversa naturalesa: fusta, acrílic, metall, ivori, etc. No tots els materials

es poden netejar amb els mateixos productes, ja que alguns són més delicats que

uns altres. No s'han d'utilitzar productes abrasius. Les substàncies com el clor, el

lleixiu, poden danyar la fusta i altres parts de l'instrument. El més adequat, en termes

generals per al teclat, és emprar desinfectants amb base d'alcohol. S'evaporen

ràpidament i tenen la capacitat de desactivar la càrrega vírica que es puga haver

dipositat en la superfície. Es pot emprar una tovalloleta de paper d'un sol ús o cotó

per a rebutjar-ho en el contenidor adequat. L'exterior del piano, si és un acabat

polièster d'alta lluentor es pot netejar amb una baieta microfibra, humitejada lleument

amb aigua i una mica d'alcohol diluït però realment no es recomana utilitzar cap

producte que no siga específic per a pianos. S'aconsella comprovar prèviament en

una xicoteta part. En superfícies xicotetes com el faristol, es pot usar el mateix

desinfectant amb base d'alcohol que hem utilitzat per a les tecles. Els experts

aconsellen que no s'ha d'utilitzar vapor per a netejar les tecles ni part alguna part del

piano, ja que l'aigua pot penetrar a l'interior causant un desastre en el nostre piano,

bombant la fusta i oxidant el mecanisme i altres components metàl·lics, feltres, cuirs

etc…Realment, on hauria de ser més important incidir és en la part que està en

contacte amb les nostres mans i possibles gotícules: sobretot el teclat, la tapa del

teclat, el faristol i la banqueta.

3 Nota 3: Neteja i desinfecció de l'arpa, complementària a la diària i establida pel

fabricant, per a evitar la propagació del virus. L'arpa és un instrument format per

diversos materials de diversa naturalesa (el triangle de l'arpa:de diferents fustes, la
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caixa de ressonància: de fusta, la placa corbada, discos, pedals i mecanismes

interns: de llautó, entenimentades: niló, alpaca, coure, etc.) Els experts recomanen

netejar els instruments de corda de la mateixa manera que el piano (tovalloleta de

paper d'un sol ús o cotó amb desinfectant en base alcohol). Sempre que el fabricant

ho permeta. No obstant això també recomanen la utilització d'aerosols desinfectants

formulats per a instruments musicals. Posteriorment i si fora necessari, utilitzar

tovalloleta de paper d'un sol ús o cotó per a posterior arrossegament.

1.11.MESURES ESPECÍFIQUES AULA D'INFORMÀTICA

1. Es recomana també, el reforç de la neteja i desinfecció després de la

utilització de l'aula d'informàtica per l'alumnat (ordinadors compartits: superfície del

teclat, del ratolí i de la pantalla). Per a la desinfecció dels principals components

compartits de la PVD (teclat, pantalla i ratolí), es podran utilitzar tovalloletes d'alcohol

isopropílic al 70%, lliscant-les sobre la superfície d'aquests elements amb

delicadesa, o bé el mateix producte químic amb base alcohol fàcilment evaporable,

en esprai o en forma líquida aplicada en un drap de cotó, de microfibra o de

qualsevol material que no deixe residus. L'aplicació no serà de manera directa i

s'evitarà la humitat en qualsevol clivella.

MESURES ESPECÍFIQUES PER A la REALITZACIÓ D'ACTIVITATS O PROVES

1. Realització d'intervencions o proves orals: Utilització de màscares tant per a

estudiants com professorat en tot moment. Durant la realització de les intervencions

o proves orals en les quals no siga possible l'ús de màscara, s'haurà de garantir

entre els participants una distància de seguretat ampliada o s'haurà d'utilitzar

barreres físiques tipus mampares.

2. Realització d'activitats i proves a paper: No es podrà compartir material entre

l'alumnat o amb el personal docent, per la qual cosa l'alumnat que participa ha

d'assegurar-se de disposar de tot el necessari per a la realització de les activitats o

proves.
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3. El lliurament i devolució de les activitats o proves escrites haurà

d'organitzar-se de manera que es limite el contacte directe per part de l'alumnat amb

el personal empleat públic. Rentada de mans o ús de gels hidroalcohòlics després

de la manipulació de fulles. En cas de no tindre aquesta possibilitat, es disposarà de

guants de protecció.

ANNEX II
ITINERARIS COVID-19
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S'adjunta a continuació en diferents imatges, a més del protocol, el croquis de

deambulació al llarg del centre respectant la circulació de persones en sentit únic,

sempre que siga possible per a conservar la distància social.

ENTRADA I EIXIDA DEL CENTRE

1-L'alumnat haurà d'entrar al centre amb el seu material de treball, una botella

(clarament identificada) amb l'aigua suficient per a la seua hidratació durant la

jornada escolar (no està recomanat emplenar-la dins), una màscara posada (que es

trobe en perfectes condicions) i una altra de recanvi guardada en un sobre de paper

(cal recordar que en el cas d'utilitzar màscares quirúrgiques només tenen un període

de duració de 4/6 hores), així com el desdejuni per al pati (preferiblement dins d'un

recipient tancat tipus "tupperware").

2-La presa de temperatura es farà a casa, amb una declaració responsable per part

de les famílies, No obstant això a l’IES Macià Abela es pren la temperatura

diàriament a tot l’alumnat.

3-S'utilitzarà el major nombre de portes d'accés disponibles per a evitar

aglomeracions a l'entrada. A cada grup-classe se li ha assignat una porta d'entrada i

eixida al centre (serà sempre la mateixa). VERD (1° I 2° ESO), GROGA (2BAT A,,

FPB PEL 1, 2, GM PEL), ROJA (3 ESO A, B,C, D, E, 4 ESO A,B,C,D,) , MORADA 1

(E4E, PMAR 3, 1 BAT A, B, C, 2 BAT C, FPB1 INF), MORADADA 2 (CICLES INF,

FPB INF,2, PR4).

4-Dins del pati, a cada grup se li assignarà una determinada posició (una fila per a
cada grup-classe).

5-La separació entre les files de cada classe al pati és la màxima possible (mínim 1’5
metres).

6-Amb la finalitat d'evitar encreuaments innecessaris, per a l'assignació de files a
cada grup s'ha de tindre en compte l'ordre d'entrada a l'edifici, de manera que les
files més pròximes a la porta d'entrada han de ser les primeres a entrar.
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7-Mentre les condicions ambientals ho permeten i fins que toque la sirena d'entrada,
l'alumnat esperarà la seua incorporació a classe dins del centre, però en l'exterior de
l'edifici.

8-Una vegada oberta la porta exterior del centre educatiu (es recomana que siga
amb temps suficient abans que toque la sirena, per a evitar aglomeracions d'alumnat
), l'alumnat entrarà mantenint la distància de seguretat per l'accés que tinga assignat,
i es dirigirà al pati que tinga establit.

9-Una vegada dins del centre, l'alumnat se situarà en la zona del pati que té assignat
el seu grup (Hi ha marques en el sòl que indiquen la fila que correspon a cada
classe), mantenint en tot moment la distància de seguretat.

10-L'assignació de portes d'entrada, patis i ordre de les files en cada pati s'ha
realitzat tenint en compte l'ordre d'entrada a l'edifici, amb la finalitat d'evitar
encreuaments innecessaris.

11- L'alumnat haurà de portar màscara durant tot el temps .

12-A l'hora que sone el timbre, el professorat de 1r hora recollirà l'alumnat del seu
grup al pati corresponent, es dirigirà a l'interior de l'edifici havent de guardar
l'alumnat la distància de seguretat. A l'entrada a l'aula, els alumnes es desinfectaran
les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi ha en cada aula.

13-Caldrà establir un sistema d'espera alternatiu per als dies que ploga o les
condicions climatològiques no ho permeten.
14-Per a l'ordre d'entrada a l'edifici s'utilitzarà el mateix procediment que se sol
utilitzar quan es realitza un simulacre d'evacuació en el centre però en aquest cas
utilitzant el procés invers. L'ordre d'entrada es realitzarà de manera que es vagen
completant primer les plantes superiors i així successivament fins a la planta baixa.
Amb això s'aconsegueix que no hi haja alumnes i alumnes dins de les classes per on
va circulant alumnat pel corredor. L'ordre d'anar completant les classes serà, primer
les aules que es troben més allunyades en el corredor fins a les classes que es
troben més pròximes a la porta d'entrada o escala. Durant el desplaçament de
l'alumnat per l'interior del centre, els alumnes i alumnes evitaran tocar les parets,
passamans de les escales i objectes que troben al seu pas.
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EIXIDA DEL CENTRE

1-Per a realitzar l'eixida d'alumnat del centre una vegada finalitzades les classes, se
seguirà un procediment semblant al de l'entrada, però aquesta vegada seguint la
mateixa actuació que s'utilitza durant un simulacre d'evacuació

1.1.Sota la supervisió del professorat d'última hora es procedirà al desallotjament
ordenat de cada aula.

1.2 Primerament eixirà del centre la planta baixa, en l'ordre de les aules més
pròximes a la porta d'eixida a les més allunyades, havent de mantindre l'alumnat en
tot moment la distància de seguretat

1.3.al mateix temps, ja que té eixides diferents, s'evacuarà la planta primera utilitzant
les escales del centre, sent l'ordre d'evacuació el de les classes més pròximes a les
escales fins les quals estan més allunyades, sempre mantenint la distància de
seguretat.

1.4. Una vegada desallotjada la planta primera es procedirà a desallotjar la resta de
plantes pel mateix procediment.

1.5.Per a realitzar tota l'operació de manera ordenada i segura es farà sonar el
timbre cinc minuts abans de l'hora d'eixida establida.
1.6.El professorat d'última hora acompanyarà al seu alumnat fins que aquest isca del
centre, comprovant que els alumnes i alumnes mantenen la distància de seguretat
en tot moment.
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ORGANITZACIÓ PATIS
1-Aquest curs 2021-22 l’organització dels patis torna a ser l’habitual amb dos

descansos al llarg de la jornada escolar: el primer de 10:45 a 11:10 i el segon de

13:00 a 13:15.

2-Quant al primer descans, el professor que acaba la tercera hora baixa l’alumnat al

pati a la seua zona i espera que arribe el professorat de guàrdia. L’alumnat dedicarà

els 15 primers minuts a esmorzar asseguts, després es posaran la mascareta,

llançaran les deixalles a la paperera i gaudiran dels 15 minuts restants.

3-Quant al segon pati, el professorat que té classe amb el grup s’encarregarà

d’acompanyar-los d’igual forma que en el descans anterior. L’única diferència és que

al segon pati no es pot menjar.

4-Quan toque el timbre de pujada, el professorat que té classe a l’hora següent ha

d’estar llest per a arreplegar els grups i acompanyar-los a l’aula seguint la ruta

indicada.

5-En tornar a l’aula l’alumnat es desinfectarà les mans.

6-L'eixida al pati es realitzarà de la mateixa forma que es fa quan finalitzen les
classes del dia (en aquest cas, el professor de tercera hora els acompanyarà al pati
comprovant que l'alumnat manté la distància de seguretat en tot moment), i el
professor o professora de guàrdia de cada pati, o el professorat que tinga aquesta
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funció assignada serà l'encarregat o encarregada que l'alumnat mantinga una
situació segura al pati.

Sota la supervisió del professorat de tercera hora es procedirà al desallotjament
ordenat de cada aula.

7-Durant el pati s'han de seguir a més les següents normes de seguretat:

7.1. És important la desinfecció de mans abans i després del pati.
7.2. Les fonts d'aigua del centre estiguen clausurades.
7.3. El funcionament de la cantina queda pendent de reunió en els adjudicataris a
l’inici del mes de setembre. En un principi teni la intenció de mantenir el servici
itinerant per les aules seguint un estricte protocol que va estar pactat pels
responsables de l’empresa i la directiva del centre el curs 2020-21 i que apareix
reflectit a l’ANNEX XI.

7.6.no estarà permés que l'alumnat canvie de sector ni de zona de pati.
7.7.Mentre dure la situació actual està totalment desaconsellat la realització de
lligues esportives durant l'el pati,

7.8.Està totalment desaconsellat la realització de jocs de grup que suposen
compartir objectes, joguets, pilotes, que hi haja contacte entre l'alumnat, o que de
lloc a mesclar grups diferents.

7.9.L'ús de pilotes de qualsevol tipus està totalment desaconsellat.

7.10.L'alumnat no compartirà la seua botella d'aigua amb un altre company o
companya.

7.11.L'ús de màscara durant el pati és obligatori llevat dels 15 minuts de l’esmorzar.

7.12.És important evitar una relaxació de l'ús de la màscara per part de l'alumnat en
el pati.
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ANNEX III

GUIA D'ACTUACIÓ PER A la GESTIÓ DE LA VULNERABILITAT I EL RISC EN

ÀMBITS NO SANITARIS O SOCIOSANITARIS
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ANNEX IV
PROTOCOLS IES MACIÀ ABELA COVID-19

4.1.ALUMNAT:

Davant la situació de pandèmia global viscuda en el moment actual, el centre s'ha

vist obligat a incorporar una sèrie de protocols que afecten la mobilitat de l'alumnat i

a l'ús de les instal·lacions, seguint per a això les indicacions de la Conselleria

d'Educació, així com els organismes encarregats de preservar la salut de la població.

Amb la finalitat d'assegurar el benestar de tota la comunitat educativa, aquests

protocols han de conéixer-se tant pels alumnes com per les seues famílies; i cosa

que és més important, han de complir-se.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes mesures podrà suposar una sanció a

l'alumne o alumnes implicats, seguint les especificacions afegides al Reglament de

Règim Intern del centre amb motiu del COVID-19. No obstant això, considerem que

aquest no és el moment de parlar de disciplina sinó de RESPONSABILITAT , per la

qual cosa apel·lem al bon fer dels nostres alumnes, que per a nosaltres són el més

important. Les mesures adoptades no tenen una altra fi que minimitzar el risc per a

ells, així com per a les seues famílies i tota la comunitat educativa en general. És per

això que preguem un esforç màxim per a garantir el seu compliment; d'una altra

forma l'esforç que tots estem fent serà inútil.
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1-DECLARACIÓ RESPONSABLE: Seguint les especificacions de Conselleria, les

famílies (o el propi alumnat en cas de ser major d'edat) hauran d'emplenar una

declaració responsable que s'adjunta com a ANNEX VI seguint model pla

conselleria, per a garantir el seu compromís amb el compliment de les normes de

salut i higiene per a l'alumnat, d'acord amb els protocols determinats en el Pla de

Contingència del centre.

2-SALUT I HIGIENE: Amb la finalitat de garantir les mesures d'higiene, s'utilitzarà:

A- GEL HIDROALCOHÓLIC tantes vegades com siga necessari: com a mínim a

l'entrada al centre, a l'entrada i eixida de classe, en canviar de lloc de treball (per

exemple en un canvi d'aula) i en tocar qualsevol objecte (encara que per norma

general s'evitarà tocar objectes i mobiliari). El centre comptarà amb diferents

dispensadors de gel destinats a aquest ús (concretament: en l'entrada al centre, en

les entrades dels aularis, en consergeria, en despatxos, sala de reunions, sala

d'usos múltiples i en l'entrada de les condícies). No obstant això, es recomana que

cada persona porte amb si el seu propi gel. És interessant que els alumnes

disposen d'una bossa d’aseo que portaran diàriament al centre, on guardar aquest

gel així com la màscara i altres productes que puguen necessitar per a garantir la

higiene.

B- LLAVAT DE MANS. En les condícies dels dos edificis es disposa de dispensadors

amb gel, paper per a l'assecat de mans i paperera de pedal.

C- MÀSCARA . El seu ús serà obligatori en tot el centre i en tot moment,

excepte a la classe d’Educació Física si esta és a l’aire lliure, garantint que es

compleix la distància de seguretat d'almenys 1,5 m. En cap cas es permetrà

54



l'accés al centre a una persona que no dispose de màscara.En el cas d’alumnat

que No ha de dur mascareta, caldrà informe mèdic. Ateses les indicacions de

Conselleria, es recomana l'ús de màscares higièniques o quirúrgiques i aquestes

cobriran des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. La màscara haurà

d'estar en les condiciones òptimes que garantisquen la seua funció (seguint les

indicacions pròpies del producte) i la persona en qüestió es farà responsable del

seu ús i emmagatzematge quan no siga necessari utilitzar-la. La cura de la

màscara serà essencial per a garantir la seua correcta funció, evitant especialment

que aquesta puga estar contaminada en ser manipulada. En l'ANNEX V podeu

trobar la informació de l'adequat ús i cura de la màscara. En cap concepte s'ha de

compartir màscara amb una altra persona.

En cas que, una vegada en el centre, l'alumne/a necessite una nova màscara per

motiu de força major (pèrdua o deterioració que impedeix o desaconsella el seu ús),

la persona interessada o en el seu lloc un company/a (en cas que l'interessat/a no

puga garantir les mesures d'higiene), sol·licitarà una màscara en Consergeria, on

serà registrat degudament.

3-DISTÀNCIA INTERPERSONAL: En tot moment serà obligatori mantindre la

DISTÀNCIA DE SEGURETAT de 1’5 metres com a mínim i de 1,2 a l’aula.

4-MATERIAL: Quant a la utilització de material, s'ha de procurar per tots els

mitjans que el material siga d'ús individual per a cada alumne. En cas de

necessitat, de cara a compartir eines, instruments o un altre material similar, s'haurà

de seguir el protocol específic dissenyat per a això.

5- ÚS D'AULES I MOBILITAT EN EL CENTRE:

A- AULA GRUP: Aquest curs i motivat per les circumstàncies actuals s'han

redistribuït les aules del centre, per la qual cosa cada grup tindrà una aula de

referència (AULA GRUP) on de manera general rebrà la majoria de classes. A més
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d'això, cada alumne tindrà una posició fixa a la seua aula, que no podrà

abandonar excepte permís exprés del professor. Solament es podrà eixir de l'aula

en els moments en què es vaja a deixar la mateixa per a canviar d'aula on

s'imparteix la següent matèria, o bé per a eixir a l'el pati o eixir del centre en cas

d'última hora. Som conscients del gran sacrifici que això implica, ja que romandrem

moltes hores asseguts en la mateixa cadira; no obstant això, davant aquesta situació

de pandèmia global actual és un esforç que ens veiem obligats a demanar, com

altres sacrificis que tots hem de fer diàriament com a ciutadans i en vistes a la millora

de la comunitat. De manera general, hem de pensar en el benefici de tots abans

que en el nostre.

Si en algun moment ens veiem obligats a desplaçar-nos a una altra aula tots

col·laborarem en la desinfecció de la nostra cadira i del nostre pupitre tant a l'eixida

de l'aula com a l'entrada de la nova aula. El professor facilitarà el material

desinfectant.

B- AULES ESPECÍFIQUES: En els casos en què utilitzem una aula diferent a la del

grup (incloent Educació Física que s'impartirà en el gimnàs i/o pati com és habitual),

haurem de seguir de manera escrupolosa el protocol ideat per a aquests casos:

1. Seguir les instruccions específiques de l'aula si n'hi haguera, així com les

indicacions del professor en tot moment. Quant a l'ús de material compartit (com a

instruments o material esportiu), la norma comuna serà que aquest material serà

d'ús individual. Per tant, no podrà ser compartit amb altres companys durant la

sessió.

2. Al començament de la classe i abans que finalitze, el professor indicarà un

temps que invertirem en la neteja i desinfecció. En aquest moment, cada alumne/a

netejarà el seu lloc de treball amb el producte de desinfecció facilitat pel professor,

així com els materials que haja utilitzat, seguint les instruccions específiques de

l'aula i/o les indicacions del professor. A l'hora de guardar/emmagatzemar el material

utilitzat, se seguirà de nou aquestes instruccions, evitant de manera especial
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l'agrupació amb altres persones i abandonar el lloc de treball sense permís del

professor/a.

C- DESPLAÇAMENTS EN EL CENTRE: El centre s'ha senyalitzat de manera que

les direccions són úniques dins dels aularis i en algunes zones contigües a ells, per

a evitar els encreuaments amb altres persones on no es podria mantindre la

distància de seguretat.

Els desplaçaments es realitzaran generalment AMB EL GRUP DE CLASSE i

únicament en el cas de les optatives en xicotets grups. No està permés ajuntar-se

amb altres grups en el trajecte, encara que la destinació siga el mateix (per exemple

, eixim de l'aula del meu grup 3r ESO A i em dirigisc juntament amb altres 4

companys de classe a l'optativa de francés; pel camí em trobe amb altres 3

companys de 3r B que es dirigeixen a la mateixa aula o a una altra contigua; no

podrem fer el trajecte en un grup de 8 persones, sinó que o bé ens avancem els de

3A o bé esperarem que ho facen ells, deixant uns metres entre un grup i l'altre).

Per a facilitar els desplaçaments s'han dissenyat uns itineraris per grup, tenint en

compte on se situa la seua aula. Aquests itineraris són fàcilment identificables per un

color (VERD, GROC, ROIG, MORAT), marcat per la porta d'accés i que podrem

seguir gràcies a unes línies situades en el sòl. Haurà de respectar-se en tot moment

aquest itinerari i davant el dubte, preguntar a qualsevol persona (professor,

conserge, alumne de curs superior…) que ens puga ajudar. En cap concepte es

podrà desfer el camí caminat si això implica anar en contra de les direccions

marcades o de qualsevol altra mesura establida.

Durant el desplaçament, s'evitarà, sempre que siga possible, tocar qualsevol

objecte en les zones comunes (baranes, parets, etc.) i es respectarà sempre la

distància de 1,5 m., tal com s'ha comentat amb anterioritat. En el cas de les

escales, guardarem una distància mínima de 4 esglaons entre cada persona. Els
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desplaçaments es realitzaran en fila d'1 i sempre que siga possible acompanyats

d'un professor..

6-ACCÉS I EIXIDA DEL CENTRE: Durant el curs actual no estarà permés l'accés de

vehicles motoritzats al centre. Per tant, tots els alumnes acudiran caminant o amb

bicicleta. Durant aquest trajecte és essencial seguir la distància de seguretat així

com utilitzar la màscara. El camí a l'IES Macià Abela serà per als vianants des de la

rotonda del Parc Nou. A partir d'ací el recorregut es divideix en dos: la part dreta de

la calçada correspon al nostre institut i l'esquerra al CEIP Francesc Candela.

A l'hora d'accedir al centre els alumnes seguiran escrupolosament els seus

horaris marcats. Serà necessari, per tant, mantindre una màxima puntualitat i

evitar acudir amb excessiu avançament, així com amb retard. Per a accedir a l'aulari,

els grups romandran en la seua zona d'espera (indicada expressament en el pla

corresponent) al fet que el professor de primera hora els reculla i acompanye a

l'aula. Durant el trajecte, se seguiran totes les indicacions comentades fins al

moment (ús de gel, màscara, desplaçament en grup, distància de seguretat...).

En cas de retard, se seguiran les indicacions marcades pel professorat de guàrdia

de porta. De manera general, una vegada el seu grup haja pujat a classe amb el

professor, l'alumne/a haurà d'esperar on el professorat de guàrdia li indique i

posteriorment serà acompanyat a la seua aula.

Pel que respecta a l'eixida del centre, se seguiran de nou els horaris indicats i

s'abandonarà l'aula quan el professor l'indique (estant això per damunt de la

sirena o l'hora marcada). A l'hora de desplaçar-nos fins a l'eixida, seguirem les

indicacions comentades sobre la mobilitat: ens desplaçarem en tot moment amb el

grup i amb el professor, seguint l'itinerari marcat, deixant la distància de

seguretat i sempre amb la màscara degudament ajustada.

7-BUS ESCOLAR: Els alumnes que utilitzen aquest mitjà de transport han de

seguir les següents instruccions:
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A-Ús de màscares: L'ús de la màscara és obligatori durant el trajecte fins a arribar

al centre educatiu o parada. El servei de transport disposarà de màscares facilitades

pel centre per a proporcionar a l'alumnat en cas necessari (oblit, deterioració,

caiguda a terra, etc.).

No serà obligatori en els següents suposats:

a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure's

agreujada per l'ús de màscara.

b) Persones en les quals l'ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut

degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència

presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

c) Causa de força major o situació de necessitat. Haurà de justificar-se degudament

davant el servei de transport i davant la direcció del centre.

En aquests supòsits s'adoptaran mesures de prevenció paral·leles, com habilitar les

primeres files del vehicle per a aquests usuaris o mantindre la distància de seguretat

entre seients.

Assignació de seients. S'assignarà i s'organitzarà la distribució dels alumnes dins

del transport limitant les interaccions físiques, prestant especial atenció a l'habilitació

d'espais per a persones amb discapacitat. L'assignació de seients es fixarà a principi

de curs i quedarà reflectida en un document per part de la persona acompanyant del

servei i es mantindrà durant tot el curs acadèmic. L'alumnat usuari de transport

esperarà en les parades, mantenint la distància física i en ordre per a accedir al

vehicle en fila i per la porta de davant. Es reservarà l'inici de la cua a les persones

que ocuparen els seients de darrere. La baixada es farà en l'ordre, sense

aglomeracions i evitant contactes.

S'hauran de coordinar els horaris de les rutes i centres escolars, per a optimitzar el

temps en les entrades i eixides del centre.

Neteja, desinfecció i ventilació en els vehicles. Els alumnes abans de pujar i

baixar del vehicle hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
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L'empresa haurà de disposar de gel hidroalcohòlic, en coordinació amb el centre

educatiu, i serà l'encarregada de dur a terme les mesures de seguretat, neteja,

ventilació i desinfecció del vehicle, entre torns o rutes, seguint la normativa vigent en

quant 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 haurà d'aplicar les mesures de desinfecció, segons normativa

vigent.

8-ACCÉS DE FAMILIARS: En cas que algun familiar necessite acudir al centre per

algun motiu, se seguirà un sistema de cita prèvia. No obstant això, seguint les

indicacions sanitàries NOMÉS S'ATENDRÀ PRESENCIALMENT ELS ASSUMPTES

ESTRICTAMENT NECESSARIS QUE NO PUGUEN SOLUCIONAR-SE DE FORMA

NO PRESENCIAL.

Si aquest fora el cas, la persona en qüestió estarà en el centre el temps

imprescindible per a realitzar el tràmit que li porte a anar al centre i abans

d'acudir al centre aquesta persona haurà de seguir el sistema de cita prèvia

comentat, que consistirà a demanar cita a través de la web família o en el telèfon

del centre a la persona o departament interessat i esperar la seua confirmació

de dia i hora. Una vegada fixada la cita, solament podrà acudir a la cita una

persona (excepte aquells casos en els quals es tracte d'un adult acompanyat per

una persona amb discapacitat), complint escrupolosament l'horari indicat així com

les mesures de seguretat previstes, que se li facilitaran abans d'entrar al centre i al

seu torn poden consultar en la web (veure ANNEX V).

9- LAVABOS: Amb la finalitat d’evitar aglomeracions a l’hora del pati i encreuaments

innecesaris, no es podran utilitzar els lavabos en l’hora del pati i excepcionalment

s’usaran en horari de classes. Es demanarà permís al professor/a per eixir al lavabo

assignat i se seguiran totes les indicacions rebudes.

Se seguirà acuradament la consigna de no tocar els objectes en les zones comunes

i a més es cuidarà el material que puga trobar-se en els mateixos (sabó, paper, etc.).

En tot moment continuarà sent obligatori l'ús de màscara i s'utilitzaran solament els
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urinaris i WC habilitats. Respecte a l'ús de la cadena, es tirarà d'ella amb la tapa del

vàter tancada, seguint les indicacions sanitàries. Hem d'aprofitar el nostre pas pel

lavabo per a realitzar una bona rentada de mans, seguint les recomanacions de

l'ANNEX V que ens permetrà mantindre una correcta higiene.

10- EL PATIS: Tots els grups comptaran amb dos descansos, el primer de 10:45 a

11:10 i el segon de 13:00 a 13:15. El primer es distribuirà en dues franges, 15 minuts

per a esmorzar asseguts al terra sense mascareta i 10 minuts d’esbarjo amb

mascareta.

Quant al període de pati, en tot moment ha de romandre amb el professor, incloent

els moments de desplaçament i seguint sempre les indicacions comentades sobre la

mobilitat (distància de 1,5, etc.). En tot aquest període des que s'abandona l’aula

fins que es torna serà obligatori l'ús de la màscara llevat dels 15 minuts de

l’esmorzar. Al pati tindrem una zona assignada per a cada nivell, que no podrà

abandonar-se excepte permís exprés del professor .

11- PROFESSORAT DE GUÀRDIA: Sempre que es necessite la presència d'un

professor de guàrdia, UN RESPONSABLE del grup (no dos ni tres), si pot ser el

delegat/a o subdelegat/a, s'encarregarà de buscar al professorat de guàrdia per a

demanar la seua ajuda (generalment acudint a la sala de guàrdies). Si a l'inici d'una

classe transcorreguts els cinc primers minuts no ha acudit el professor de classe, el

delegat o delegada baixarà a la recerca d'un professor de guàrdia mentre la resta del

grup roman en el seu lloc en silenci.

12-ASCENSOR: Queda prohibit utilitzar l'ascensor del centre, excepte en els casos

estrictament necessaris que compten amb el permís exprés de la direcció del centre

(hauran de tindre document acreditatiu). Per a obtindre el permís tindran prioritat les
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persones amb mobilitat reduïda. En tal cas, només podrà accedir a l'ascensor la

persona dotada d'aqueix permís per escrit i el farà de manera individual (no podrà

anar acompanyat d'una altra persona, a pesar que aquesta també tinguera el

permís).

13-CANTINA: El funcionament de la cantina ha canviat. La cantina romandrà

tancada però no així el servici que es farà itinerant per les aules seguint un estricte

protocol que ha estat pactat pels responsables de l’empresa i la directiva del centre i

que apareix reflectit a l’ANNEX XI.

14-FONTS: Està totalment desaconsellat l'ús de les fonts públiques, donada la

facilitat de contagi a través d'aquestes superfícies. Per això, en el centre romandran

deshabilitades les fonts d'aigua, d'ací la importància que cada alumne porte la

seua botella per a l'ús individual, com comentem en el punt anterior. Queda totalment

prohibit beure de les condícies o altres aixetes situades en el centre. Si no es

disposa d'aigua per distracció, s'haurà de parlar amb el professor.

15-PERSONES AMB SÍMPTOMES COVID-19. D'acord amb la normativa publicada

referent a això, les persones que tinguen el COVID-19, o bé tinguen símptomes

compatibles amb la malaltia o es troben en situació de quarantena domiciliària

NO PODRAN ASSISTIR Al CENTRE. D'aquesta forma, els alumnes i les seues

famílies en cas de ser menors d'edat signaran la declaració comentada amb

anterioritat, així com totes les persones alienes al centre que accedisquen al mateix

en el moment hagen de fer-lo.

Seguint amb les mesures preventives i ateses les indicacions de Conselleria a les

famílies es recomana que diàriament abans d'assistir al centre es prenga la

temperatura com a mesura de prevenció.
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En cas que estant en el centre, l'alumne senta algun símptoma compatible amb

el virus (com a febre, malestar general o dificultat respiratòria) aquest alumne o

alumna deurà comunicar-ho de manera immediata a una persona del professorat o

equip directiu, sense fer condir l'alarma. Aquest s'encarregarà d'activar els

mecanismes necessaris per a passar al seu aïllament, fins que puga abandonar el

centre de la forma més segura possible.

En el cas que a casa detecten que es presenta aquesta simptomatologia 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 cita web:

http://coronavirusautotest.san.gva.es/citacoronavirus-registro-va.html.
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4.2.PROFESSORAT:

Els professors, a més de ser coneixedors i aplicadors de les normes referides als

alumnes, hauran de seguir  altres específiques que a continuació detallem:

1-MESURES HIGIÈNIQUES: Seguint les mesures marcades per la Conselleria en el

Pla de Contingència, l'ús de la màscara per part del professorat serà obligatòria. Al

seu torn, es mantindrà una distància de seguretat mínima de 1,5 m i de 1,2 metres a

l’aula.

El centre facilitarà al professorat màscares.

Es recomana que la roba utilitzada per a la labor docent siga netejada diàriament. En

cas d'usar roba específica per a les activitats en el centre docent (bates i uns altres)

es recomana igualment la seua neteja diària.

Una vegada usada, la roba o prenga ha de manipular-se el menys possible, ser

suaument enrotllada i portar directament a la llavadora o col·locar en una bossa per

al seu trasllat al lloc de rentada. Ha de llavar-se a una temperatura de, almenys, 60

°C durant 30 minuts o amb qualsevol altre mètode que garantisca la correcta

higienització.

El professorat a l’entrada de cada grup-classe impregnarà el material amb

desinfectant (amb el pertinent dosificador o esprai )aquest material siga teclat,

pantalles, torre d’ordinadors, eines aula tecnologia, equipament laboratoris, balons,

pals, qualsevol material d’esport, etc.; i l’alumnat ho netejarà amb tovallons de paper

cada material que va a utilitzar, i a la sortida de classe el mateix, es tornarà a

realitzar la mateixa tasca de desinfecció. Este fet implicarà finalitzar les classes

abans per poder arribar a la propera sessió.

En el cas de les sessions d’Educació Física o activitats físico-esportives en espais a

l’aire lliure no caldria mascareta i si esta sessió es du a terme en espais tancats SI

cal mascareta.
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2-ÚS D'AULES:

A- Ventilació: les aules, departaments i altres dependències hauran de ventilar-se

periòdicament, com a mínim durant 5 minuts a l'inici de les activitats. En el cas de

l'aula grup, es ventilarà també almenys una vegada durant l'el pati i sempre que

accedisquen a ella alumnes d'altres grups (en el cas de religió/valors ètics i algunes

optatives). Les aules compartides es ventilaran durant 10 minuts cada vegada que

un grup abandone l'aula.

No obstant això, sempre que siga possible i les condicions climatològiques ho

permeten, és recomanable que les finestres de les aules estiguen obertes. Les

portes, per part seua, sempre ho estaran durant la classe i solament es tancaran en

els moments en el qual el grup i el professor abandonen l'aula (eixida als el patis,

optatives, aules compartides…). Les finestres de les condícies romandran obertes en

tot moment.

Respecte als despatxos, departaments, sala de professors i altres dependències del

centre,. seguirem la mateixa recomanació quant a ventilació.

B- Aules grup: aquest curs, a diferència dels anteriors, funcionarem amb un sistema

d'aula grup, en lloc d'aula matèria. Això implica que serà el professorat qui es

desplace en lloc dels alumnes, reduint d'aquesta forma la interacció entre ells i per

tant la probabilitat de contagi. Perquè aquest sistema funcione adequadament

haurem de seguir unes premisses:

- Seguirem el comentat anteriorment sobre la ventilació i les portes.

- Abans d'acabar la classe, en cas que hi haja algun alumne d'un altre grup a

l'aula del grup (en el cas de valors/religió i en les optatives d'algun nivell) passarem a

realitzar el protocol de neteja i desinfecció dels llocs ocupats per aquests alumnes.

- Una vegada finalitzada la classe, si és possible (no tinc classe l'hora següent)

em quedaré amb el grup fins que vinga el següent professor. Serà fonamental per a
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això que tots complim l'horari amb la màxima puntualitat per a intentar deixar als

alumnes sols el menys temps possible, quan aquests no puguen quedar-se amb el

professor anterior (que serà l'habitual).

- És important cerciorar-se que tots estan en els seus llocs correctament

asseguts i recalcar-los (especialment a l'inici de curs) que no poden abandonar-ho

en cap moment.

C-Aules compartides: en algunes optatives i altres matèries encara se seguirà el

sistema d'aula matèria (els alumnes es desplacen a aquesta aula per a rebre la

classe). En aquests casos serà fonamental seguir el protocol de neteja i

desinfecció comentat, paral·lel a a el treball del servei de neteja del centre. Aquest

protocol de neteja haurà d'incloure com a mínim:

- Neteja de les taules i cadires utilitzades pels alumnes.

- Neteja de la taula i cadira del professor.

- Neteja de tot el material que haja sigut utilitzat (a excepció del material que

siga de propietat de l'alumne).

- Ventilació com a mínim 10 minuts a l'inici i 10 minuts al final de la classe.

- S'empraran únicament els llocs que permeten mantindre la distància de

seguretat de 1’5 metres.

- Se senyalitzaran els llocs que no puguen ser ocupats.

3-MOBILITAT EN EL CENTRE: Encara que s'ha reduït la mobilitat d'alumnes

considerablement segons el comentat fins al moment, encara existirà desplaçament

d'alumnes en alguns moments.

A-Entrada al centre: tal com s'ha comentat en l'apartat d'Entrada i eixida al centre

del document dels alumnes, la primera hora del grup el professor esperarà als

alumnes en la zona marcada per a això i quan siga el moment acompanyarà als

mateixos a classe, encarregant-se que es complisca el marcat en aquest apartat

(desplaçament en grup mantenint distància de seguretat i amb màscara en tot

moment, etc.).
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B-Eixida al centre: seguirem les indicacions marcades en el document dels

alumnes, destacant l'acompanyament del professor fins a l'eixida.

C-Desplaçament entre classes: com hem comentat, en alguns moments els

alumnes hauran d'abandonar la seua aula per a acudir a una altra aula. En aquests

moments, tots haurem d'ocupar-nos que es complisquen les mesures de seguretat,

evitant especialment l'agrupament d'alumnes i procurant que tots es dirigisquen amb

diligència al lloc on tenen la següent classe. Quant als alumnes que siguen a la seua

aula, també serà convenient que cuidem que aquests complisquen les pautes

marcades, per tant si en el meu trajecte sent o veig alguna cosa que em faça pensar

que no ho estan fent (serà fàcil de saber perquè les portes estaran obertes) entraré i

recordaré al grup en qüestió aquestes pautes.

4-MESURES DISCIPLINÀRIES: Previsiblement serà un curs complex per totes

aquestes noves normes que haurem de complir i fer complir. Davant el seu

incompliment, com davant l'incompliment de qualsevol norma del centre, podrem

tirar mà de la disciplina (ús de parts, etc.); no obstant això, sempre és preferible

fer-los raonar i que comprenguen la importància que tots complim amb aquestes

mesures, pel bé de tots. És una responsabilitat que hem d'assumir com a docents

davant la situació actual que estem vivint.

5-GUÀRDIES: Tindrem diferents tipus de guàrdies:

1. Guàrdies de porta. Explicat en dossier de benvinguda.

2. Guàrdies d'aula. El seu funcionament és l'habitual i pot veure's en el dossier

de benvinguda del professorat.

3. Guàrdies de pati exterior. Hi haurà professors de guàrdia als quals se li

adjudicarà una zona (seguint el funcionament que era habitual en cursos anteriors).

Aquestes guàrdies poden ser de dos torns o d'un.

4. Guàrdia COVID: el professor/a de guàrdia que siga requerit per algun

company/al fet que detecte algun alumne amb símptomes compatible amb el covid

acompanyarà a l'alumne a una de les dues sales COVID habilitades i seguirà el

protocol que s'especifica més endavant.
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6- ÚS ESPAIS COMUNS: Per a l'ocupació d'espais comuns (vestuaris, aula d'usos

múltiples, sala de professors, etc.) s'ha de respectar sempre la distància de

seguretat mínima d'1.5 m. així com la senyalització i instruccions específiques per a

cada zona.

De cara a l'ús d'ordinadors, es recomana l'ús de dispositius individuals (portàtil,

tauleta…). En cas de necessitar fer ús dels quals disposa el centre, se seguirà el

protocol d'ús marcat:

- Mantindre distància de seguretat.

- Utilitzar sistemes de protecció previstos: ús de gel hidroalcohólico previ,

desinfecció prèvia, ús de film de plàstic i substitució del mateix si calguera, etc.

- Neteja i desinfecció del dispositiu així com de la cadira, taula i altres objectes

que s'hagen pogut tocar.

El professorat tindrà a la seua disposició els següents espais, seguint per al seu ús

la recomanació d'aforament marcada en cadascun, així com les indicacions

comentades anteriorment:

- Sala de professors Sud.

- Sala de professors Nord. S'usarà solament pel professorat de guàrdia.

- Sala de reunions: habilitada per a l'ús en el patis i altres moments.

- Sala atenció a pares. S'utilitzarà solament quan siga imprescindible atendre

de manera presencial als pares, i sempre que s'haja seguit prèviament el sistema de

cita previ comentat en el protocol per a alumnes.

- Departaments didàctics. S'haurà de delimitar l'aforament per a aquests,

seguint les instruccions de la Conselleria.

- Biblioteca: Quan no estiga reservada per a reunions.

Quant a l'ús de l'ascensor, aquest podrà ser usat solament per personal amb

mobilitat reduïda, la seua ocupació màxima ha de ser d'una persona, i en ell es

mantindrà l'ús de la màscara, com s'indica en el protocol per a alumnes.

7-PROTOCOL DAVANT POSSIBLE CAS COVID-19:
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A-Possible alumne amb COVID-19: Quan una persona estudiant inicie símptomes

(TOS, FEBRE +37’5, DIFICULTAT A RESPIRAR) o aquests siguen detectats per

personal del centre durant la seua jornada escolar, serà acompanyat per un

professor de guàrdia a la sala habilitada per a això. Un altre professor de guàrdia o

bé el delegat avisaran algú de l’equip directiu.

La persona encarregada d’acompanyar l’alumne/a a la Sala Covid romandrà amb ell

o ella fins que vinguen els pares i seguirà al peu de la lletra totes les indicacions que

apareixen a l’Annex VII i que estaran indicades també a l’aula COVID mitjançant

cartelleria.

Si l'alumne no es pot posar una màscara quirúrgica, se li facilitarà una màscara de

protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials o bates d'un sol ús.

A la sala es disposarà d'una paperera de pedal amb bossa on tirar la màscara i

mocadors d'un sol ús que es pogueren utilitzar.

La persona acompanyant informarà la família que ha de contactar amb el seu centre

de salut o amb el telèfon de referència 900300555) i acompanyarà a l'alumne fins

que arriben els seus progenitors o tutors.

Tots els residus generats a l'interior (bossa 1) hauran de tancar-se adequadament i

introduir-se en una segona bossa de fem (bossa 2), al costat de l'eixida de la sala,

on a més es dipositaran els guants i màscara utilitzats per altres persones

acompanyants i es tancarà adequadament abans d'eixir d'aquesta. La bossa 2, amb

els residus anteriors, serà dipositada pel personal de neteja amb la resta dels residus

domèstics en la bossa de fem (bossa 3) corresponent al poal de fracció reste.

Si es donara el cas que hi ha més de dos alumnes amb símptomes compatibles amb

la COVID ocupant les dues aules COVID, el tercer alumne/a i posteriors seran

acompanyats a una zona del pati que no tinga alumnat i s’asseuran en cadires ben

allunyades l’una de l’altra, la vigilància la realitzarà un sol professor de guàrdia que

serà substituit a la següent hora lectiva per un altre professor de guàrdia, els quals

estaran a l’espera que acudisquen les famílies a pels seus fills.

69



Aquest procediment està recollit en l'ANNEX VII.

B-Possible treballador amb COVID-19:

Pel seu costat, les persones treballadores que inicien símptomes, es retiraran a

l'espai habilitat fins al moment en què puga abandonar el centre i es posaran una

màscara quirúrgica. Contactaran amb el seu centre de salut o amb el Servei de

Prevenció de Riscos Laborals o amb el telèfon de referència 900300555 i seguiran

les seues instruccions.

En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de

gravetat o té dificultat per a respirar s'avisarà al 112.

En cas d'haver patit símptomes dins o fora de l'institut, haver patit la malaltia o si es

té coneixement d'haver mantingut contacte estret amb algú que ho haja fet, passarà

a realitzar una quarantena domiciliària durant 14 dies, informant prèviament la

Direcció del centre d'aquest fet perquè s'activen els mecanismes de prevenció

oportuns. Així mateix, es facilitarà a Direcció un llistat de contactes mantinguts en el

centre.

Si hi ha una baixa de professorat pel COVID19, siga positiu o confinament, fa falta

justificant mèdic per a poder demanar substitució.

· Les persones que en el rastreig del COVID19, siguen possibles casos

realitzaran el confinament entre 10 dies i 14 dies, serà Sanitat qui decidirà qui

estarà confinat i qui no segons el rastreig.

4.3. CONSERGERIA, ADMINISTRACIÓ I ALTRES SERVEIS:

CONSERGERIA:

1-Queda prohibit l'accés a l'interior de consergeria per part del professorat i

l'alumnat.
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2-La porta de consergeria ha de romandre sempre oberta.

3-.S'ha de garantir la màxima ventilació possible (preferiblement mitjançant ventilació

natural), mentre la consergeria estiga ocupada, amb la finalitat de permetre la

renovació de l'aire en el seu interior. Per a això, es mantindrà oberta tant la porta

com la finestreta d'aquesta, afavorint d'aqueixa manera la ventilació, així com per a

evitar la manipulació de mecanismes d'obertura/tanque de portes.

4-Es proporcionarà màscares de protecció als conserges.

5-Respectaran les normes d'higiene que proposa la Conselleria de Salut: rentada

freqüent de mans, desinfecció amb gel hidroalcohòlic, ús de la màscara, així com la

distància de seguretat interpersonal.

6-A l'ésser el telèfon d'ús compartit, es col·locarà un tros de film transparent en el

micròfon del telèfon, i quan s'haja de parlar per ell, no es posarà el micròfon davant

de la boca (desplaçant-lo cap avall). Aquest film serà substituït amb la major

freqüència possible.

7-Es recomana la desinfecció de qualsevol objecte entregat a professorat o alumnat

(claus, manovella…)

8-CITA PRÈVIA telefònica.

9-Les taules han de quedar buidades després de la jornada de treball per a la seua

millor neteja.

10-Disposaran de mampares transparents amb un buit en la part de baix per a

facilitar l'intercanvi de documentació garantint així el distanciament.

11-Recordaran a les empreses externes que accedisquen al centre que han de

complir tots els protocols de seguretat (correus, gasoil, productes neteja o oficina,

alimentació) i que no poden accedir al centre en l'hora del pati.
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12-Es prohibeix la recepció de paqueteria d'ús personal pels canals de recepció

oficials.

13-Es controlarà de manera especial l'accés al centre de familiars amb cita prèvia

recordant-los que respecten l'aforament i la distància de seguretat i no passen de la

senyalització de la distància mínima indicada en el sòl, podent romandre en l'hall a

l'espera de poder passar, així com les normes d'higiene.

14-El personal de Consergeria s'encarregarà de recordar a la resta de personal

assistent al centre i especialment a l'alumnat les normes comentades fins al moment,

cuidant que es respecte en tot el moment l'aforament, distància de seguretat i no

passen de la senyalització de la distància mínima indicada en el sòl.

15-Així mateix, col·laboraran en la tasca de vigilància de l'entrada i eixida al centre,

encarregant-se que es respecte el protocol de cita prèvia (no podrà accedir cap

persona aliena al centre sense cita prèvia), obrint la porta en els moments

16-Tota l'entrega/recepció de qualsevol tipus (documentació, claus, parts,

paqueteria...), es realitzarà a través de la finestreta, no podent accedir a l'interior de

la consergeria res més que el personal que allí treballa.

17-El conserge obrirà les finestres de la Sala de professors perquè l'estada estiga
ventilada quan s'incorpore el professorat.

18-Cada vegada que el personal realitze una determinada funció fora de la
consergeria que supose entrar en contacte amb elements o superfícies
potencialment infectades, es procedirà a la desinfecció de mans per a tornar a entrar
a la dependència.

19-Després de l'ús d'elements compartits com a telèfon, fotocopiadora,
enquadernadora, destructora de paper... es procedirà a la desinfecció de mans.

20-Quan es vaja a recollir alumnat a la classe o s'acompanye a una persona aliena
al centre, es mantindrà en tot moment la distància de seguretat.

21-En cas de necessitat s'utilitzarà l'ascensor però de manera individual, evitant
compartir-lo amb alumnat, professorat, pares i mares.

72



22-Minimitzar la manipulació de documentació en format paper i quan no hi haja més
remei que fer-ho extremar la higiene de mans i evitar tocar-se els ulls, nas, boca o
màscara amb elles.

23-Quan hagen de recepcionar documentació en format paper, s'establirà un sistema
de quarantena dels documents durant almenys dos dies, de manera que puguem
tindre garanties de la seua possible desinfecció.

24-Cada vegada que es reculla un servei de paqueteria per al centre es procedirà a
la posterior desinfecció de les mans. El paquet rebut haurà de ser deixat en
quarantena el temps  corresponent.

25-Al final del dia, s'extremarà la neteja, especialment en aquelles zones que més
hagen estat en contacte amb les persones.

26-A l'haver dos treballadors s'ha de distribuir l'espai de l'interior de la consergeria
de manera que permeta mantindre entre els treballadors i treballadores la distància
de seguretat necessària (recomanable 2 metres).

27-S'evitarà compartir material per part d'els/les treballadors/as de consergeria.

28-En el cas del personal que utilitze guants, haurà de continuar mantenint les
mesures d'higiene corresponents (els guants no les substitueixen), havent de ser
reemplaçats per a cada canvi de tasca.

ADMINISTRACIÓ:

1-Queda prohibit l'accés a l'interior d'administració per part del professorat i

l'alumnat.

2-La porta d'administració ha de romandre sempre oberta.

3-Es ventilarà la sala diverses vegades al dia.

4-Es proporcionarà màscares de protecció als administratius.

5-Els administratius respectaran les normes d'higiene que proposa la Conselleria de

Salut: rentada freqüent de mans, desinfecció amb gel hidroalcohólico, ús de la

màscara, així com la distància de seguretat interpersonal.
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6-Es recomana que no es compartisca l'ús del telèfon i en cas de fer-lo que es

desinfecte després del seu ús.

7-Es recomana la desinfecció de qualsevol objecte entregat a professorat o alumnat

(bolis, tisores...)

8-Cita prèvia telefònica.

9-Les taules han de quedar buidades després de la jornada de treball per a la seua

millor neteja.

10-Es controlarà de manera especial l'accés al centre de familiars amb cita prèvia

recordant-los que respecten l'aforament i la distància de seguretat i no passen de la

senyalització de la distància mínima indicada en el sòl, podent romandre en l'hall a

l'espera de poder passar, així com les normes d'higiene.

11-Disposaran de mampares transparents amb un buit en la part de baix per a

facilitar l'intercanvi de documentació garantint així el distanciament.

12-Recordaran a les empreses externes que accedisquen al centre que han de

complir tots els protocols de seguretat (productes d'oficina).

13-Es prohibeix la recepció de paqueteria d'ús personal pels canals de recepció

oficials.

PERSONAL DE NETEJA:

Les mesures de prevenció i higiene que han de seguir les treballadores del sector de

neteja i que a continuació es detallen han sigut extretes del protocol enviat per

l'empresa contractant Fissa.

1-Respectaran les normes d'higiene que proposa la Conselleria de Salut: rentada

freqüent de mans, desinfecció amb gel hidroalcohòlic, ús de la màscara, així com la

distància de seguretat interpersonal.

2- No es faran reunions entre treballadors si no són estrictament necessàries.
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3-Segueix les instruccions que t'indiquen i respecta la senyalització del

centre

4-Si pateixes febre, tos o dificultat respiratòria no accedisques al centre.

5-Els treballadors disposaran d'un lloc destinat per al canvi de la roba de treball, per

a això disposaran de penjadors de roba i estaran separats quan això siga necessari

per l'estat de contaminació, brutícia o humitat de la roba de treball. La roba de treball

es recomana la seua rentada sense mesclar amb roba d'ús domèstic i entre 60-90

graus de temperatura.

6-Higiene de mans sempre en entrar i eixir d'aquestes zones

7-El nombre de treballadors que podran fer ús d'aquests de manera simultània

serà tal que es permeta mantindre una distància interpersonal mínima de 1’5

metres. Si l'espai no ho permet s'accedirà d'un en un per torns reduïts

8- No compartisques gots, botelles, utensilis, de menjar ni aliments.

9-Neta amb freqüència el telèfon mòbil i evita compartir-lo

10-No sacseges la roba de treball i no la mescles amb la del carrer

11-Deixa la porta oberta una vegada t'hages canviat de roba per a assegurar la

renovació de l'aire.

12-En el lavabo, en llavar-te les mans, asseca't amb paper d'un sol ús i tanca l'aixeta

amb ell abans de tirar-lo

13-Organitzar el treball de manera que es reduïsca el nombre de treballadors

exposats establint regles per a evitar i reduir la freqüència i el tipus de contacte de

persona a persona (Evitar reunions innecessàries, compartir àrees de treball sense
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poder mantindre distàncies etc.).

14-Es distribuiran les tasques per a assegurar dins de l'IES a cada treballador una

àrea perquè així no coincidisquen en un mateix lloc.

15- Ventilar el lloc de treball com a mínim durant 10 minuts

16-S'hauran d'adoptar les següents mesures higièniques:

● Assegurar una correcta neteja de les superfícies i espais, tractant que es realitze una

neteja diària de totes les superfícies.

● Les polítiques de neteja i desinfecció inclouran llocs i equips de treball.

● En tots els banys es col·locarà un cartell en el qual s'explicarà la forma correcta

d'higienitzar-se les mans.

● Es garantirà i intensificarà la higienització de totes aquelles superfícies de contacte que

puguen suposar un contagi, com les aixetes, els poms de les portes, baranes, botons,

havent de garantir que en tot moment es dispose de sabó i paper d'un sol ús en els banys.

Així mateix s'intensificarà la neteja de les zones comunes, especialment manetas i poms,

així com les màquines de fitxatge, polsadors d'ascensors, màquines de vending i altres

dispositius d'ús col·lectiu.

● Les taules de treball hauran d'estar lliures de documentació, a fi de facilitar la neteja

d'aquestes, així com dels teclats i ratolins.

● Els treballadors disposaran de lavabos apropiats i adequats que incloguen productes per

a la neteja ocular i antisèptics per a la pell.

● Els treballadors disposaran, dins de la jornada laboral, de deu minuts per a la seua

neteja personal abans del menjar i altres deu minuts abans d'abandonar el treball.

● Es prestarà especial atenció al personal treballador que faça les tasques de neteja.
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Utilitzarà els EPI’s necessaris per a això.

● Els equips de treball es recomanen utilitzar de manera exclusiva i individual, si no fora

possible i són compartits entre els treballadors després del seu ús ha de desinfectar-se,

per a això ha d'impregnar-ho i desinfectar-ho amb una solució en base d'alcohol o

hipoclorit sòdic (lleixiu).... (carros, anses dels carros...)

● Aquells útils i eines de neteja que hagen de compartir cal realitzar una desinfecció al

final de la seua jornada o bé quan vaja a ser utilitzat per un altre treballador amb una

dissolució d'alcohol o hipoclorit sòdic (mànecs de tirassos, mànecs de raspalls, pals de

fregar, anses de poals...)

● Sempre OBLIGATORI l'ús de Guants

17- INSTRUCCIÓN DE NETEJA:

● Netejar les superfícies amb LLEIXIU diluït, Als 5 MINUTS el virus queda inactiu

amb aqueixa Dilució. Cal realitzar les dilucions adequades, NI MAS NI MENYS.

Per a fregar el sòl 100 ml de lleixiu en 5 litres d'aigua. Se li pot afegir sabó o detergent,

però ATENCIÓ: No mesclar amb Amoníac

● Mesures de dilució per a útils, eines, superfícies…:

Envàs de100 ml, mescles amb 3 ml de lleixiu i completar amb aigua

Envàs de 500 ml, mesclar amb 15 ml de lleixiu i completar amb aigua

Envàs de 750 ml, mesclar 30 ml de Lleixiu i completar amb aigua

Envàs de 1.000 ml, mesclar 45 ml de lleixiu i completar amb aigua

Major concentració de lleixiu irrita la pell i les vies respiratòries i pot danyar les

superfícies. Menor concentració és ineficaç.
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La dilució s'inactiva en 6-8 hores en envasos transparents i en envasos

opacs s'inactiva a les 24 hores . Ha de ser preparat recent i amb l'aigua freda.

● Els residus d'un sol ús generats en el procés (draps, guants d'un sol ús...)

s'introduiran en una bossa en un poal amb tapa i sense manipular o estrényer

l'interior es procedirà al seu tancament minimitzant la seua manipulació. Es

dipositaran en el contenidor de desaprofitaments urbans comuns.

● Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans amb

aigua i sabó, almenys 40-60 segons

● Els epis reutilitzables s'introduiran en una bossa, es tancarà amb la mínima

manipulació i es procedirà a la seua neteja i desinfecció conforme les indicacions del

fabricant.

● Els materials i equips de neteja no d'un sol ús es produirà la seua desinfecció

per immersió en hipoclorit sodi (lleixiu).

● La roba de treball utilitzada durant les labors de neteja es llavarà separada de

la resta de la roba i almenys a 60oC.

18.Mesures tècniques:

• Utilització obligatòria de Guants., i ha de ser de manera contínua durant tota la

jornada.

• Es recomana doble ús de guants, UTILITZACIÓ del guant d'un sol ús que complisquen

amb la norma UNE-EN ISO 374.5:2016 I el guant de neteja de goma que per la seua

duresa és més resistent davant risc químic.

19-Seqüència de Col·locació i retirada de l'Equip de Protecció Individual: Guants d'un sol

ús.
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● L'ús inadequat de guants augmenta el risc de contagi.

● Tindre les mans lliures d'objectes com a anells, rellotges, etc. ja que poden

trencar el guant, sense cremes, amb les ungles curtes i sense esmalt en el cas de

dones,per a facilitar una bona neteja de material potencialment infecciós

● Recorda a més que si uses alcohol per a desinfectar les teues mans és

necessari que deixes que s'asseque completament, ja que l'alcohol causa que el

làtex es danye.

● Realitzar la higiene de mans

● Col·locació adequada de guants

● Primer, extraure un guant de l'envàs i enfundar-lo en una mà, fins a obtindre una

perfecta adaptació a la mà (absència d'arrugues) estirant des de l'extrem obert.

● Després, extraure un segon guant i conducta a la seua correcta col·locació.

● En cas de rascada amb superfícies metàl·liques o cristalls podent provocar

algun tipus de mal, és necessària la substitució immediata del guant danyat

● Per a la retirada dels guants, seguir la següent seqüència:

● Rentada de mans amb aigua i sabó (L'alcohol en gel no reemplaça a la

rentada de mans).

20-Mesures higièniques generals

● Llavar-se les mans amb aigua i sabó, o amb solució a base

d'alcohol, protegeix d'igual forma i ha de realitzar-se després d'estar en

contacte amb secrecions respiratòries i objectes o materials contaminats.

● La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la

infecció. Si les mans estan visiblement netes la higiene de mans es farà amb

productes de base alcohòlica; si estigueren brutes o tacades amb fluids es

farà amb aigua i sabó antisèptic.

● Les ungles han d'emportar-se curtes i cuidades, evitant l'ús d'anells,

polseres, rellotges de nina o altres adorns.
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● Recollir el cabell llarg.

● Evitar l'ús de lents de contacte.

● Es recomana retirar el maquillatge o altres productes cosmètics que

puguen ser font d'exposició prolongada en cas de resultar contaminats.

● Revisió dels equips de protecció individual, si és necessari el seu

ús, per a comprovar el seu bon funcionament, substituint els defectuosos

abans del seu ús.

● Seguir els procediments de treball establits.

● En eixir de la zona de treball, el treballador haurà de llevar-se les robes de

treball i els equips de protecció individual (si són obligatoris el seu ús) i haurà de

rebutjar-los o, si no són d'un sol ús (cas de les ulleres o pantalles de protecció),

netejar-los, desinfectar-los i guardar-los en llocs que no continguen altres peces

(taquilles o simular).

● Si no es pot evitar l'ús de EPIs reutilitzables, aquests s'han de

recollir en contenidors o bosses adequades, i descontaminar-se usant el

mètode indicat pel fabricant (veure fullet informatiu del EPI en qüestió)

abans de guardar-los. El mètode ha d'estar validat com a efectiu contra el

virus i ser compatible amb els materials del EPI, de manera que es

garanteix que no es danya i per tant la seua efectivitat i protecció no resulta

compromesa..

21-Protocol Covid de comunicació d'espais nets i bruts.

Una part important del procés de neteja i desinfecció d'un centre educatiu
radica a saber amb tota certesa que espais han de ser netejats i desinfectats, per a
evitar així que de manera accidental es puga quedar sense netejar i higienitzar un
espai potencialment infectat.

El sistema proposat és el següent:

1-A primera hora del matí totes les dependències del centre estaran tancades,
excepte les aules ordinàries que vagen a ser utilitzades a primera hora que van
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quedar obertes en finalitzar el procés de neteja i desinfecció realitzat pel personal de
neteja el dia anterior.

2- El/la conserge quan s'incorpore al seu lloc de treball obrirà aquelles portes que
estant tancades després del procés de neteja i desinfecció seran utilitzades també a
primera hora (sala de professorat, despatxos de l'equip directiu, Secretaria...).
3- La resta de dependències romandran tancades, mantenint-se d'aqueixa forma fins
que siguen utilitzades per una persona o grup de persones.
4-Aquelles dependències que al final del dia no hagen sigut utilitzades continuaran
tancades i per tant no hauran de ser desinfectades
5- En el marc de la porta de cada dependència s'ha penjat una doble cartolina, verd
(net) i roja (brut). Una cara serà de color roja i l'altra de color verd. D'aquest sistema
de comunicació d'espais nets i bruts s'han eliminat les aules ordinàries, que en ser
sempre utilitzades per alumnat des de primera hora hauran de ser netejades i
desinfectades tots els dies.
Al començament del dia les cartolines de totes les dependències començaran de
color verd (net).
6-Quan qualsevol persona entre en una dependència (l'alumnat o professorat a una
classe de desdoblegue, el docent al seu departament, un alumne o alumna a el
lavabo, un professor a la Sala de reunions o a la biblioteca...), la cartolina es posarà
de la part roja (bruta) i aqueixa dependència haurà de ser netejada i desinfectada
almenys al final del dia de manera obligatòria (hi haurà dependències que
requerisquen una major freqüència).

7-Quan l'alumnat per qüestions d'optativitat d'assignatures, desdoblegues... haja de
canviar d'aula i entre en una classe que haja sigut utilitzada prèviament per un altre
grup (cartolina roja), procedirà a netejar ( sempre sota la supervisió del professorat),
amb el netejador desinfectant la part del mobiliari que utilitzarà (taula i cadira).
Després de la neteja, els materials emprats es rebutjaran de manera segura,
procedint-se posteriorment a la desinfecció de mans.
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ANNEX V

PROTOCOL D'HIGIENE

Aquestes mesures han sigut extretes del protocol sanitari valencià enviat als centres
educatius el mes de juliol de 2020 amb el títol Mesures d'actuació davant la COVID-19 per al
curs acadèmic 2020-2021 en centres educatius que impartisquen ensenyaments no
universitaris i els seus serveis complementaris.

1- MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

- Rentada de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons amb
aigua i sabó de manera preferent. Aquesta és la mesura més recomanable tant per la seua
eficàcia en la present situació com per suposar un aprenentatge higiènic molt rellevant. Si no
és possible la rentada correcta de mans o de manera complementària, es pot utilitzar la
desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic.

Atenció: S'ha de tindre en compte que quan les mans tenen brutícia visible el gel
hidroalcohòlic no és suficient, i és necessari usar aigua i sabó.

Hi haurà a tots els lavabos, per a la correcta rentada de mans, aigua, sabó i paper per a
l'eixugat de mans, per a que la neteja de mans puga realitzar-se de manera freqüent i
accessible. Així com gels hidroalcohòlics per a la desinfecció. en diferents punts del centre.

Hi haurà cartells indicadors la correcta tècnica de pràctica d'aquestes mesures .

- Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió del
SARS-CoV-2.

- En tossir o esternudar, cal cobrir la boca i el nas amb el plec del colze.
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- Per a eliminar secrecions respiratòries s'utilitzaran mocadors d'un sol ús, que han de
tirar-se després d’aquest a una paperera amb bossa i, a poder ser, amb tapa i pedal.
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2-ÚS DE MASCARETES

OBLIGATORIETAT:
- L’obligació de l'ús es refereix a mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques, així
com al seu ús adequat, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la
barbeta inclosa. No es permet l'ús de mascareta amb vàlvula exhalatòria.

- A partir d'Educació Secundària: ús obligatori de mascareta amb independència que es
mantinga la distància interpersonal d'almenys 1,5 metres.

- En el transport escolar col·lectiu el seu ús és recomanable per als majors de 3
anys i obligatori a partir dels 6 anys.
- Professorat d’’Educació Secundària en avant:obligatòria i mantindrà la distància interpersonal
d'almenys 1,5 metres
-El centre comptarà amb mascaretes quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú inicie
símptomes, mentre s'activa el seu aïllament i aplicació de protocol de gestió de casos. A més
comptarà amb mascaretes higièniques per al professorat i, en cas de necessitat, per a
l'alumnat (oblit, deterioració o altres contingències).

COM UTILITZAR UNA MÀSCARES DE FORMA SEGURA.

· Llava't les mans abans de tocar la màscara.

· Comprova que no estiga esquinçada ni amb forats.

· Localitza la part superior que corresponga al nas
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· Si uses una màscara quirúrgica, assegura't que el costat de color quede cap a fora.

· Col·loca la part metàl·lica o vora rígida sobre el nas

· Cobreix-te nas, boca i barbetes i ajusta-la perquè no es queden obertures als costats.

· Evita tocar-la

· Lleva-te-la manipulant des de darrere de les orelles al capdavant

· Mentre te la lleves, mantin-la allunyada de tu i de qualsevol superfície.

· Si no és d'una màscara reutilitzable, rebutja-la preferiblement en un recipient amb tapa

· Llava't les mans després de llevar-te-la

COM MANIPULAR LA MÀSCARA EN EL CAS QUE NECESSITES TRAURE-TE-LA.

· És preferible mantindre la màscara posada tot el temps que siga possible per a evitar
contaminar-la.

· En el cas de necessitar traure't la màscara, per a ser a l'aula o per a esmorzar, llava't les
mans o posa't gel hidroalcohòlic, cada vegada que la lleves, te la poses o la manipules.

· Si està danyada, humida o bruta, tira-la al fem preferiblement amb tapa.

· Si és llavable, guarda-la per a llavar-la a casa.

· Per a guardar-la és preferible un sobre o una bossa de paper o tela nets, per a facilitar
que la màscara estiga ventilada i d'aqueixa manera evitar la proliferació de microorganismes.

· Col·loca la màscara sempre en la mateixa posició, per a evitar que es contamine. Et pot
ajudar marcar el recipient.

· En tornar a posar-te la màscara, agafa-la per les cintes.

· En arribar a casa llava la bossa de roba i la màscara reutilitzable següent les indicacions
de més endavant.

QUÈ NO HAS DE FER.

· No utilitzes màscares esquinçades, humides o amb brutícia

· No et cobrisques només la boca, cobreix-te també el nas

· No uses la màscara poc ajustada
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· No tocs la màscara

· No te la lleves per a parlar

· No deixes la teua màscara a l'abast d'una altra persona

· No reutilitzes la màscara llevat que siga una màscara higiènica reutilitzable.

· No tires les màscares al sòl

“Recorda que les màscares no protegeixen per si soles de la COVID-19. Encara que portes
posada la màscara, mantingues la distància de seguretat amb altres persones i llava't bé les
mans sovint”

NETEJA I DESINFECCIÓ DE MÀSCARES HIGIÈNIQUES REUTILITZABLES

Per a la neteja i desinfecció de màscares higièniques reutilitzables, es podran seguir qualsevol
dels mètodes següents:

1. Rentada i desinfecció de les màscares amb detergent normal i aigua a temperatura entre
60°-90° (cicle normal de llavadora).

2. Submergir les màscares en una dilució de lleixiu 1.50 amb aigua tèbia durant 30 minuts.
Després llavar amb aigua i sabó i aclarir bé per a eliminar qualsevol resta de lleixiu i deixar
assecar.

3. A causa de les circumstància especials de crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19 i a la
urgència de disposar de productes desinfectants amb activitat virucida per a la desinfecció de
màscares higièniques reutilitzables, s'ha establit que es puga utilitzar, per a aquesta fi, qualsevol
dels productes virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a PT2 (ús ambiental)1 , que han
passat la Norma 14476 d'activitat virucida i que es troben registrats per a ús pel públic en
general (aquests productes que estan autoritzats en la seua manera d'ocupació per a
superfícies, podran utilitzar-se per a la desinfecció de màscares higièniques reutilitzables). El seu
ús serà d'acord amb les recomanacions del fabricador, posant especial atenció a l'ús diluït o no
del producte i als temps de contacte necessari per a l'activitat desinfectant. Una vegada
desinfectades les màscares, es llavaren amb abundant aigua i sabó per a eliminar qualsevol
resta química i es deixaren assecar.

(1) Veure llistat de virucides autoritzats a Espanya:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/documento
s/listado_virucidas.pdf

Font: Ministeri de Sanitat. https.//www.mscbs.gob.es/
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ANNEX VI

DECLARACIÓ RESPONSABLE

COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMIENT DELS REQUISITS PER ACCEDIR
AL CENTRE EDUCATIU

He llegit atentament la informació que conté aquest document i em compromet a seguir les pautes que s’hi desc

Em compromet a prendre la temperatura del meu fill o filla abans d’anar al centre educatiu

Em compromet a prendre’m la temperatura abans d’anar al centre educatiu

Nom i cognoms de la persona responsable

Data  __ /__ /____

Signatura
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ANEXO VII

GESTIÓ DE LA SOSPITA DE CASOS

• L’IES Macià Abela tindrà habilitat dos “espai COVID-19” separats, d'ús individual, per a
possibilitar l'aïllament de qualsevol persona que inicie símptomes compatibles amb COVID-19
i estiga a l'espera del seu trasllat i informació a la família.

•L’espai Covid-19 té bona ventilació i el mínim de material possible per no dificultar després
una bona neteja. Tot el material de protecció estarà dipositat dins d'una caixa estanca:
mascaretes quirúrgiques per a l'alumne/a i l'adult/a i, per si l'alumne/a no es pot posar una
mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates
d'un sol ús. A més disposa d'una paperera amb bossa amb tapa i pedal.

• Es considerarà que un/a escolar pot ser cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2, segons la
definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d'infecció respiratòria aguda
d'aparició sobtada que cursa amb els símptomes següents: - Els més comuns inclouen: febre,
tos i sensació de falta d'aire. - En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i
de l'olfacte, calfreds, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea
i vòmits.

• En el supòsit de sospita, per iniciar símptomes al centre, es col·locarà una mascareta
quirúrgica . El professor/a que haja detectat el cas avisarà el professor/a de guàrdia qui
acompanyarà l’alumne/a de manera natural i tractant de normalitzar la situació davant la resta
d’alumnat, a la Sala Covid i romandrà amb ell fins que un familiar o tutor/a legal el vaja a

89



recollir. S'evitarà que altres persones adultes del centre educatiu entren en contacte amb
l'alumne/a, per a evitar possibles contagis.

• Es contactarà amb la família la qual activarà el circuit d'atenció sanitària, contactant amb el
seu centre de salut d'atenció primària de referència i seguint les seues instruccions. La marxa
de l'escolar del centre escolar es procurarà que es faça en vehicle particular i no en transport
públic.

• En cas que siga una persona que exerceix el seu treball al centre educatiu es posarà en
contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i se seguiran les seues instruccions.

• El centre es posarà a la disposició dels serveis assistencials i de salut pública, per a facilitar
la informació que es requerisca per a organitzar la gestió adequada de possibles casos i
l'estudi i seguiment de contactes.

• Des del Centre de Salut Pública s'establirà un protocol d'actuació que indique les mesures de
prevenció i control necessàries en cas de brot, o augment de la transmissió comunitària.

• Salut Pública serà l'encarregada de la identificació i seguiment dels contactes segons el
protocol de vigilància i control corresponent.

ANNEX VIII
ÚS DE L'ASCENSOR

1-L'ús de l'ascensor ha de quedar reduït a l'estrictament necessari.

2-En cas d'haver d'utilitzar l'ascensor s'han de seguir una sèrie de pautes que promoguen la
seguretat dels quals l'utilitzen.

2.1.L'ascensor d'un centre educatiu serà utilitzat per una única persona en cada viatge (és
preferible que l'ascensor realitze diversos viatges).

2.2.En cas que per qüestions excepcionals la persona que vaja a utilitzar-ho (alumnat
dependent) necessite de la presència d'un acompanyant, serà obligatori l'ús de màscares per
part de tots dos ocupants .

2.3.Evitar el contacte directe de les mans amb els polsadors.

2.4.També s'evitarà el contacte amb passamans, espills, i recolzar-se sobre les parets.
2.5.no deixar motxilles, bosses, carteres... en el sòl de l'ascensor.
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2.6.Després d'utilitzar l'ascensor s'ha de procedir a la higienització de les mans.

2.7.Neteja de les superfícies de manera regular. Extremant la neteja en aquelles zones de major
contacte per part dels usuaris.

ANNEX IX

PROTOCOL COVID LAVABOS

1-Els lavabos dels centres educatius són una de les zones més concorregudes i visitades pels
membres de la comunitat educativa (la pràctica totalitat de l'alumnat, professorat i resta de
personal del centre passa almenys una vegada al dia per aquesta dependència), i per tant són
espais potencialment perillosos.

2-La concentració de persones en aquesta dependència fa que aquests espais siguen punts
crítics a l'hora d'una possible transmissió del virus. Per això s'ha d'extremar la neteja d'aquests
espais amb un reforç molt important del personal de neteja durant l'horari escolar.

3-Un altre problema relacionat amb l'ús dels lavabos és l'aglomeració d'alumnat durant l'el pati.
Des del punt de vista higienico sanitari aqueixa situació és una autèntica bomba biològica
(problemes en el manteniment de la distància de seguretat, mescla d'alumnat de diferents grups,
relaxació en l'ús de la màscara dins de el lavabo, dificultat del manteniment de la higiene en
passar tant d'alumnat pel mateix punt en un espai tan curt de temps...). Per a escometre la
solució a aquest problema es pot intentar un escalonat d'alumnat o de grups d'alumnes i
alumnes al llarg de l'el pati, la qual cosa serà clarament insuficient en la immensa majoria de
centres amb molt d'alumnat i pocs serveis, per la qual cosa l'opció que hem valorat per part del
centre (dolenta des del punt de vista didàctic però efectiva des del punt de vista higiènic en
espaiar la visita de l'alumnat en el temps), és fomentar l'ús del lavabo en les hores de classe,
sent excepcional el seu ús en el pati.

4-El professor autoritzarà l'eixida de l'alumne/al fet que durant la classe necessite eixir a el
lavabo i anotarà en un document creat per a aquest ús el nom de l'alumne/a i l'hora (és
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convenient realitzar un seguiment de l'alumnat que utilitza els diferents lavabos cada dia ja que
és un espai on es produeix mescla de diferents grups-classe, sent important poder determinar
les hores d'ús de cada usuari amb la finalitat de poder realitzar el rastreig d'un possible contagi
després d'un cas confirmat).

5-És important que cada lavabo siga sempre utilitzat pel mateix grup d'alumnat perquè en cas
que hi haja algun possible contagi es puga establir el seu rastreig. Per a això, hem establit el
criteri de grups de classe pròxims al lavabo. Els lavabos assignats en cada planta estan a la
vista des de la porta de l'aula pel que el professor/a podrà comprovar si hi ha algun alumne /a
d'una altra aula a la porta del lavabo esperant el seu torn.

6-S'establirà un aforament màxim que limitarà el número d'alumnat que puga accedir de manera
simultània, de manera que es mantinga entre tots els usuaris que puguen accedir al mateix
temps la distància social (1’5 metres). En el nostre cas les condícies són de més de quatre
metres quadrats i segons la legislació l'ocupació màxima serà del cinquanta per cent del nombre
de cabines i urinaris que tinga l'estada, havent de mantindre's durant el seu ús la distància de
seguretat.

7-És fonamental mantindre la màxima ventilació  possible dels banys. ·

8-En cas de necessitat d'anar al servei l'alumnat es dirigirà ÚNICAMENT al bany que té assignat.

9-Es procedirà a la rentada de mans tant a l'entrada com a l'eixida del bany.

10-S'ha d'emportar màscara durant tot el temps que s'estiga en el bany.
11-Quan es vaja a tirar de la cadena, s'ha de fer amb la tapa tancada per a evitar la formació
d'aerosols potencialment infectats que es propaguen a l'aire.
12-Les aixetes s'utilitzaran de manera exclusiva per a la higiene de mans, quedant
terminantment prohibit utilitzar-los per a beure aigua o omplir les botelles.
13- S'evitarà tocar directament amb les mans (s'haurà d'utilitzar un paper), aquelles superfícies
on hi ha un major risc de contagi, poms i panys, cisternes i cadena del vàter…
14-Una vegada finalitzat la rentada de mans es tancarà l'aixeta usant paper (a l'hora d'obrir-ho
no fa falta perquè ens llavarem les mans amb aigua i sabó immediatament).
15-Es garanteix la higiene dels lavabos durant tota la jornada escolar, extremant la freqüència en
la higiene i desinfecció mitjançant el major nombre de neteges possibles (mínim tres vegades al
dia).
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ANNEX 10

PROTOCOL DAVANT L'APARICIÓ DE CASOS DE COVID-19

1-La persona afectada es considera cas sospitós i haurà de romandre aïllat en el seu domicili
fins a disposar dels resultats de les proves diagnòstiques. Serà salut pública qui contacte amb el
centre educatiu per a realitzar una avaluació del risc, la investigació epidemiològica, la
comunicació del risc i les recomanacions d'aïllament del cas i estudi de contactes.

2-Fins a l'obtenció del resultat diagnòstic del cas no s'indicarà cap acció sobre els contactes
estrets i l'activitat docent continuarà de manera normal. Si el cas es confirma es realitzarà l'estudi
de contactes en el mitjà educatiu i fora d'aquest mitjançant la identificació, classificació i
seguiment dels contactes segons estiga establit en cada comunitat autònoma.

3-A l'hora de definir qui són els contactes estrets es tindrà en compte i es valorarà si s'han seguit
de manera efectiva les mesures de prevenció i higiene adoptades en el centre educatiu.

4-A l'efecte de la identificació dels contactes estrets en el centre educatiu es tindran en compte
les següents consideracions:

A) Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable es consideraran contactes
estrets a totes les persones pertanyents al grup.

B) Si el cas confirmat no pertany a un grup de convivència estable, es realitzarà la identificació
dels contactes estrets en el centre educatiu seguint els criteris de l'Estratègia de detecció precoç,
vigilància i control.

5-La valoració de l'exposició del personal que treballa en el centre es realitzarà en funció de
l'avaluació específica del risc de cada cas, segons el recollit en el Procediment d'actuació per
als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS‐ CoV‐2, de manera
que la consideració de contacte de risc valorarà el correcte seguiment de les mesures de
prevenció i la utilització d'elements de protecció (manteniment de la distància física i ús de

93



màscares).

6-El servei de salut pública, juntament amb el servei de prevenció de riscos laborals, valorarà
si el professorat i el personal del centre ha de ser considerat contacte estret del cas confirmat,
sobre la base de l'adequació i seguiment de les mesures de prevenció adoptades i les
activitats realitzades.

7-Les autoritats sanitàries realitzaran un seguiment actiu entre els contactes identificats com a
estrets i hauran de romandre en el domicili guardant un període de quarantena, segons es
refereix en l'Estratègia de vigilància, diagnòstic i control. S'inclourà la realització de proves
PCR segons es reculla en els protocols establits per les autoritats de salut pública de cada
comunitat autònoma.

8-Es proveirà a les famílies de la informació adequada per al compliment de les mesures de
quarantena, higiene de mans i higiene respiratòria així com els senyals per a la
identificació precoç del desenvolupament de símptomes compatibles amb COVID-19. El
període a considerar serà el recollit en l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de
COVID-19.

9-Una vegada estudiats els contactes i establides les mesures de quarantena per a aquells
considerats com a estrets, les activitats docents continuaran de manera normal, extremant les
mesures de precaució i realitzant una vigilància passiva.

10-L'alumnat que presenta condicions de salut que els fan més vulnerables per a COVID-
19 (com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques,
càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), podran 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.

11-Els docents o un altre personal que treballe en el centre amb condicions de salut que
els fan vulnerables hauran d'informar els equips directius de la seua condició, justificada pel
Servei de Prevenció de personal docent, evitaran l'atenció als casos sospitosos i extremaran
les mesures preventives recomanades.

12. MANEIG DE BROTS.

Es considerarà brot qualsevol agrupació de 2 o més casos amb infecció activa en els quals
s'ha establit un vincle epidemiològic segons el recollit en l'Estratègia de detecció precoç,
vigilància i control de COVID-19.

Els escenaris d'aparició dels casos de COVID-19 en els centres escolars poden ser molt
variables. Els casos que apareguen poden identificar-se en un únic grup de convivència
estable o classe, sense que es produïsca transmissió en aquest grup o en la classe. També
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pot detectar-se un brot en un grup en el qual a partir d'un cas es va generar transmissió en el
grup de convivència estable o en la classe, situació aquesta que es pot donar en altres grups
sense que existisca relació entre ells i siguen esdeveniments independents. Finalment, pot
produir-se brots amb transmissió entre diferents grups de convivència o classes en el propi
centre educatiu.

Es consideren 3 escenaris possibles:

1. Brots controlats o casos esporàdics. Si les cadenes de transmissió estan ben definides.

Aquesta situació es pot donar en un únic grup o, simultàniament, en diversos grups de
convivència estable que siguen independents. S'indicaran actuacions de control específiques
per a cadascun d'ells mitjançant la implementació de les mesures de control habituals:
aïllament dels casos i identificació i quarantena dels contactes de cada grup o classe
independent.

2. Brots complexos o transmissió comunitària esporàdica. Si les cadenes de transmissió
no es poden identificar amb facilitat o apareixen diverses ramificacions, amb més d'una
generació de casos.

Aquesta situació respon a la detecció de casos en diversos grups o classes amb un cert grau
de transmissió entre diferents grups independentment de la forma d'introducció del virus en el
centre escolar. En aquest cas s'estudiaran la relació existent entre els casos i es valorarà
l'adopció de mesures addicionals com l'ampliació del grup/s que ha de guardar quarantena,
tancament de classes o línies.

3. Transmissió comunitària no controlada. Si es considera que es dona una transmissió no
controlada en el centre educatiu amb un nombre elevat de casos.

Els serveis de salut pública de les comunitats autònomes realitzaran una avaluació de risc per
a considerar la necessitat d'escalar les mesures, valorant en última instància, el tancament
temporal del centre educatiu.

Aquestes circumstàncies epidemiològiques poden donar-se en un o diversos grups de
convivència estable, pertanyents a una o més d'una línia. La implementació de les mesures
per al control d'aquests brots es realitzarà de manera proporcional al nivell de risc definit per la
mena de brot definit anteriorment.

13. INTERCANVI D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DEL RISC

Els centres educatius hauran de comptar amb una figura de responsable en el maneig de
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COVID- 19, entre les funcions del qual estarà la comunicació i coordinació amb els serveis
sanitaris i els serveis de salut pública de la seua comunitat autònoma.

Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu, el centre de salut de referència i el
servei de prevenció del personal docent, amb l'objectiu de facilitar la resolució de dubtes en
relació amb les mesures de prevenció, adaptació i protecció necessàries, així com per a
coordinar les actuacions sobre les persones treballadores docents amb problemes de salut.

Es recomana establir una interlocució fluida entre salut pública i el centre per a comunicar els
resultats de les investigacions epidemiològiques i valorar conjuntament les mesures
adoptades pel centre educatiu. S'informarà la comunitat educativa sobre les actuacions a
implementar en situacions en les quals s'identifique un brot (veure Annexos 1 i 2) així com de
la possibilitat d'escalar les mesures si es donen determinades circumstàncies.

Així mateix, es recomana al centre educatiu recollir de forma organitzada i fàcilment
accessible la informació que permeta facilitar la identificació i actuació sobre casos i contactes
(veure Annex 3). El personal del centre docent, tal com és preceptiu per als treballadors
del sistema sanitari, haurà d'observar en tot moment el tractament confidencial de la
identitat i dades dels casos siguen sospitosos o confirmats.

Es recomana així mateix, que el centre educatiu tinga establit un canal de comunicació efectiu
per a arribar a totes les famílies del centre de manera àgil. En el cas de detectar que la
informació no és compresa o que existeix una percepció del risc inadequada es realitzaran
noves comunicacions per a aconseguir que la comunitat educativa tinga la informació
necessària per a la implementació efectiva de les mesures i evitar informacions errònies o
estigmatizantes.

ANNEX 10.1

Nota informativa dirigida a la direcció del centre educatiu

Informació de contacte dels serveis de salut pública

Estimada ............:

Li comunique que s'ha confirmat un brot de COVID-19 entre persones vinculades al centre
educatiu que vosté dirigeix. Fins al moment s'han detectat ____ casos.
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El SARS-CoV-2 és un virus que es transmet principalment de persona a persona a través del
contacte estret i de les gotes respiratòries que s'emeten en tossir o esternudar. Els símptomes
poden aparéixer fins als 14 dies després del contacte amb el cas. La infecció pot cursar amb
símptomes respiratoris com a febre, tos o sensació de falta d'aire; amb símptomes inespecífics
com l'alteració del gust, de l'olfacte, dolors musculars, diarrea, dolor toràcic o mal de cap entre
altres; o també pot cursar de manera asimptomàtica.

Les principals mesures per al control del brot són el diagnòstic precoç, l'aïllament dels casos
i la quarantena dels contactes.

• Les persones que han sigut diagnosticades de COVID-19 (casos confirmats) no han
d'acudir al centre i han de romandre en aïllament fins transcorreguts 3 dies de la fi del quadre
clínic i un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes. Si són asimptomàtiques, han de
romandre en aïllament fins a 10 dies des de la data de presa de mostra per a PCR amb el
primer resultat positiu.
• De manera general, els contactes estrets (personal i alumnat) han de realitzar quarantena
durant 14 dies excepte aquells que hagen tingut una infecció prèvia documentada amb una
PCR positiva en els 6 mesos previs.
• Davant l'aparició de símptomes compatibles hauran de romandre en aïllament a la seua
habitació i contactar telefònicament amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència
de la comunitat autònoma. En aquest moment passaran a ser considerats casos sospitosos i
estarà indicada la realització d'una PCR. Es recomana que els convivents dels casos
sospitosos romanguen en el seu domicili fins a conéixer-se el resultat.
• Els contactes no estrets, poden continuar acudint al centre educatiu, extremant les
mesures de precaució i vigilant l'aparició de símptomes compatibles amb COVID-19. Si tenen
condicions d'especial vulnerabilitat per a COVID-197 poden 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.
• Es reforçaran les mesures educatives i de prevenció de la infecció així com les mesures de
neteja en tot el centre.

Per a aclarir qualsevol possible dubte de la comunitat escolar respecte a aquestes actuacions
o sobre la malaltia, es realitzarà una reunió informativa el dia___ a les __ hores__________.

Si requereixen informació addicional, els atendrem en els telèfons a dalt indicats.
Reben una cordial salutació,

Signatura

Servei de salut pública
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ANNEX 10. 2

Nota informativa dirigida a les famílies

Informació de contacte dels serveis de salut pública

Lloc i data de la comunicació

Estimada família:

Els comunique que s'ha confirmat un cas/brolle de COVID-19 en el centre educatiu al qual
acudeix el seu fill o filla. Fins al moment s'han detectat ___ casos. El SARS-CoV-2 és un virus
que es transmet principalment de persona a persona a través del contacte estret i de les gotes
respiratòries que s'emeten en tossir o esternudar. Els símptomes poden aparéixer fins als 14
dies després haver estat en contacte amb un cas. La infecció pot cursar amb símptomes
respiratoris com a febre, tos o sensació de falta d'aire; amb símptomes inespecífics com
l'alteració del gust, de l'olfacte, dolors musculars, diarrea, dolor toràcic o mal de cap entre
altres; o també pot cursar de manera asimptomàtica.

Amb la finalitat d'evitar la transmissió de la infecció a altres persones, és necessari adoptar les
següents mesures de prevenció:

• Un estudi de contactes és un procés mitjançant el qual s'identifiquen i classifiquen als
contactes d'un cas confirmat amb uns criteris establits per les autoritats sanitàries. Salut
pública realitza aquesta labor, estableix un llistat de contactes estrets i es posa en contacte
amb ells/as.

• Els contactes estrets han de realitzar quarantena durant 14 dies excepte aquells que hagen
tingut una infecció prèvia documentada amb una PCR positiva en els 6 mesos previs. En cas
de ser un contacte estret és possible que en els pròxims dies puguen aparéixer símptomes
compatibles amb COVID-19, davant la qual cosa hauran de romandre en aïllament i contactar
telefònicament amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència de la comunitat
autònoma.

• La resta de la comunitat educativa, pot continuar acudint al centre, extremant les mesures
de precaució i vigilant l'aparició de símptomes compatibles amb COVID-19. Si alguna persona
té condicions d'especial vulnerabilitat per a COVID-198 pot 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.
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• Si el menor o alguna persona del seu entorn pròxim (altres menors o adults) desenvolupa
símptomes compatibles en els pròxims dies, haurà de romandre en el seu domicili i contactar
telefònicament amb els serveis de salut.

Pot trobar informació sobre les mesures de quarantena i aïllament en la Web d'informació per
a ciutadania sobre SARS-CoV-2 del Ministeri de Sanitat.

Reben una cordial salutació,

Signatura

Servei de salut pública

ANNEX 10.3

Fitxa d'informació per a salut pública

La informació accessible i organitzada facilita la valoració del risc i escurça els temps
necessaris per a la realització d'activitats de contenció. A continuació es recull la informació
que els centres educatius han de poder facilitar de manera àgil a salut pública en cas
d'aparició d'un cas o d'un brot:

INFORMACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU Nom del centre educatiu:
________________________________________ Adreça:
________________________________________________________ Municipi:
_______________________________________________________ Telèfon:
________________________________________________________ Té pla de contingència:

 SÍ (enviar a l'adreça de correu __@__)

 NO

INFORMACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRE Nom i cognoms:
_______________________________________

Telèfon de contacte: _____________________________________

INFORMACIÓ DEL CAS CONFIRMAT Nom i cognoms de l'alumne o alumna
_____________________
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Edat___________________________________________________

Telèfon/s de la família: ___________________________________

Germans o germanes en el centre educatiu: _________________

Presència de malalties cròniques

 SÍ. Especificar: ___________________________________

 NO

Sense informació Classe (Número i lletra de l'aula):
_____________________________

Nombre d'alumnes en aqueixa aula:
____________________________

Grup de convivència estable

 SÍ

 NO

Participació en activitats extraescolars

 SÍ.

Especificar quins: ______________________________

 NO

Utilització de transport escolar:

 SÍ.

Especificar ruta, número de microbús, etc.: __________

 NO

Utilització dels serveis de menjador i torn

 SÍ. Especificar torn: _______________________________

 NO

Assistència al centre en els dos dies previs a la detecció del cas

Enviar el llistat de companys de la mateixa classe, així com de professors, indicant si han
assistit al centre en els dos dies previs a la detecció del cas, així com algun altre contacte
del qual es tinga constància fora de l'aula, especificant quin tipus de contacte ha pogut
tindre.
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Nom i cognoms
Telèfon de contacte
Tipus de contacte (Alumne de la mateixa classe, professor, activitat
extraescolar, etc.)
Tipus de contacte (Alumne de la mateixa classe, professor, activitat
extraescolar, etc.)
Assistència al centre en els dos dies previs a la detecció del cas
Assistència al centre en els dos dies previs a la detecció del cas
Assistència al centre en els dos dies previs a la detecció del cas

XXXXXXXXX Alumnat Sí
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XXXXXXXXX Alumnat No

XXXXXXXXX Professorat Sí

XXXXXXXXX Un altre personal del centre (especificar) Sí

XXXXXXXXX Activitat extraescolar Sí

ANNEX XI

FUNCIONAMENT CANTINA

1 La preparación de los alimentos se realizarán en un lugar reducido
debidamente desinfectado, esto se realizará a diario.

2 Los utensilios utilizados serán desinfectados diariamente.

3 Las camareras utilizadas para transportar los alimentos serán desinfectadas
diariamente.

4 La persona destinada a la venta se desinfectara las manos en cada venta.

5 La persona destinada a la venta irá provista de guantes, mascarilla y pantalla
facial.

6 Las monedas serán desinfectadas diariamente.

7 Se desinfectara las manos de los alumnos una vez efectuado el pago de la
venta.

8 Los alimentos irán embolsados para que no estén expuestos a
contaminación.
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