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1. PERSONAL RESPONSABLE I ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 

1.1. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓ I APLICACIÓ DEL PLA 

La persona responsable del centre docent: 

a. Haurà d'elaborar o, si fa el cas, implementar, el pla de mesures preventives dirigit 
a garantir les degudes condicions de seguretat i salut en el seu centre de treball, i 
l'adequada, necessària i suficient protecció del personal empleat públic a càrrec 
seu.  

b. Comunicarà el Pla de Contingència.  
c. S'assegurarà que les empreses concurrents en el seu centre de treball són 

coneixedores del Pla de Contingència.  
d. Designarà persones concretes amb responsabilitat i poder de decisió, per a vigilar 

determinades qüestions de seguretat i salut.  
e. Implementarà les mesures preventives amb l'assessorament del SPRL, si calgués.  
f. Comunicarà a la persona immediata superior jeràrquica, o a aquelles comissions 

creades enfront de la Covid-19, totes aquelles mesures que no puguen ser 
assumides directament. 

g. Informarà els delegats de prevenció, a través del CSS, de qualsevol incidència 
relacionada amb la Covid-19 que haja afectat el personal empleat públic, 
guardant la deguda confidencialitat. 

 
La responsable de la redacció del pla i aplicació del pla és la directora del centre: 

MARÍA JOSÉ VIÑOLES NAVAL (vinoles_mar@gva.es) 
 
El secretari del centre ha estat designat com a responsable de certes tasques concretes 

del pla: 

RAFAEL D. VENDRELL IVARS   vendrell_raf@gva.es 
 
 
 
1.2.PERSONES RESPONSABLES DEL SEGUIMENT I CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ DEL 

PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT EN LES DIRECCIONS TERRITORIALS 

Les persones immediates superiors al personal empleat públic 
a. Complirà amb els objectius i actuacions que siguen de la seua responsabilitat, 

derivats del Pla de Contingència.  
b. Haurà d'assegurar-se que el personal empleat públic o qualsevol persona 

treballadora que tinga sota la seua responsabilitat, coneix el Pla i disposa de les 
instruccions de seguretat pertinents i, en el seu cas, dels equips necessaris.  

c. Vigilarà que la persona treballadora s'até a aquestes instruccions en fer la seua 
tasca.  

d. Comunicarà amb claredat els canvis establits puntualment, davant les noves 

mailto:vinoles_mar@gva.es
mailto:vendrell_raf@gva.es
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recomanacions de les autoritats sanitàries.  
e. Establirà un canal específic perquè el personal a càrrec seu l'informe de 

l'existència d'algun risc o situació especial que els afecte durant aquestes 
circumstàncies. 

f. Recaptarà del personal treballador informació sobre qualsevol problema detectat 
o incident ocorregut, que puga posar de manifest la necessitat d'adoptar 
mesures preventives complementàries.  

g. Promourà el benestar emocional del personal empleat públic i de la resta de 
personal del centre. 

 

La inspectora cel centre mantindrà una coordinació contínua amb la direcció del centre: 

CARMEN CORET BUENO (coret_car@gva.es) 
 
 
1.3.PERSONAL TÈCNIC DE L'INVASSAT ASSIGNAT PER A  PROPORCIONAR EL SUPORT 

DEL SPRL AL SEU PLA 

JUANI SÁNCHEZ PIERNAS (Telèfon: 963424457, correu electrònic: 

sanchez_juapie@gva.es) 

 
 
1.4. PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC I TOT PERSONAL TREBALLADOR QUE PRESTA SERVEIS 
EN EL CENTRE DOCENT 

a. Vetlarà per la seua seguretat i salut en el treball, i per la d'aquelles altres 
persones a les quals puga afectar la seua activitat professional, a causa dels seus 
actes o omissions en el treball.  

b. Observarà els mètodes i procediments de treball segur i complirà les mesures de 
prevenció establides.  

c. Participarà en les activitats formatives de prevenció programades.  
d. Informarà el seu superior/a immediat/a de qualsevol situació que detecte i 

considere susceptible de convertir-se en un risc per a la seguretat i salut.  
e. No acudirà al centre de treball si presenta símptomes o ha estat en contacte 

estret a una distància menor de 2 metres, durant un temps d'almenys 15 minuts. 
Així mateix, haurà de comunicar a la seua unitat de personal aquesta situació, 
considerant-se’n l’absència com a justificada. És obligatori que el personal 
empleat públic trasllade a la persona responsable immediata superior les pautes 
que li hagen sigut marcades per les autoritats sanitàries, a fi de poder adoptar les 
mesures preventives pertinents.  

f. Si presenta símptomes en el seu lloc de treball, ho haurà de comunicar 
immediatament a la persona responsable immediata i complirà les directrius i 
instruccions establides. 

 

mailto:coret_car@gva.es
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2. REORDENACIÓ DE L'ACTIVITAT  

2.1. IDENTIFICACIÓ DELS RECURSOS HUMANS DISPONIBLES.  

S’ha elaborat un document en excel per tal de registrar el personal que: 
a. És especialment sensible o vulnerable. 
b. Disposa de permisos per cura de menors o majors dependents.  
c. No puga fer el seu treball en manera no presencial.   
d. Presente simptomatologia (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) que poguera 

estar associada amb la Covid-19, i aquells que han estat en contacte amb un 
contacte estret sense guardar la distància de seguretat de 2 metres durant un 
temps d'almenys 15 minuts.  

 
Les resolucions i les mesures de protecció elaborades per l’INVASSAT, així com un curs 
d’autoformació al voltant de la COVID_19, han sigut enviades pel correu corporatiu. 
Continuaran enviant-se per aquest mitjà les modificacions o les noves mesures que es 
publiquen 
 
S’han elaborat unes instruccions per al personal docent, el personal d’administració i 
serveis i per a l’alumnat. 
 
 
2.2. DETECCIÓ DELS SERVEIS ESSENCIALS EN EL CENTRE DE TREBALL I AQUELLS LLOCS 
DE TREBALL PRIORITARIS QUE GARANTEIXEN LA CONTINUÏTAT DE L'ACTIVITAT.  

D’acord amb les instruccions publicades per la Secretaria Autonòmica d'Educació i 
Formació Professional en les resolucions de 4 de maig, 13 de maig i 26 de maig1, les 
tasques que es realitzaran durant la Fase II seran les següents. 
 Atenció a l'alumnat pel docent mitjançant cita prèvia 
 Servei de secretaria 
 Servei de consergeria 
 Reparació i manteniment (empresa externa) 
 Servei de neteja (empresa externa)  
 Jardineria (empresa externa)  
 Activitats de reforç en grups reduïts 
 Proves d’accés a cicles formatius 
 Provés d’accés a la Universitat 
 Proves Avaluació Final Extraordinària 

                                                 
1 Resolució de 4 de maig de 2020 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual s'estableixen el marc i les 
directrius d'actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi 
ocasionada per la COVID-19. 
Resolució de 13 de maig de 2020 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la 
prestació de serveis administratius i de coordinació en els centres educatius. 
Resolució de 26 de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la Fase 2 del 
Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
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2.3. IDENTIFICACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS I DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT 
NECESSÀRIES EN EL CENTRE DE TREBALL.  

Mampares de protecció: localitzades en les sales d’atenció personalitzada, secretaria i 
despatxos de direcció. 
Mascaretes enviades per la Conselleria es repartiran entre el personal docent, el 
personal d’administració i serveis i l’alumnat. 
Gel hidroalcohòlic: s’han instal.lat dispensadors o botelletes de gel l’entrada, en el 
lavabos, aules, despatxos... 
 
 
2.4. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.  

Identificació de les interaccions amb personal extern al centre i personal treballador 
concurrent al centre. Les empreses concurrents, a més de ser coneixedores 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 sobre: les distàncies de seguretat que s'hauran de respectar durant els treballs 
per a salvaguardar la salut de tot el personal treballador, els accessos alternatius per a 
evitar aglomeracions amb el personal treballador del centre educatiu si el treball no es 
realitza fora de l'horari de treball del personal del centre, i totes aquelles pautes que el 
centre educatiu considere importants comunicar a l'empresa concurrent per a treballar 
de manera segura i evitar així el risc de contagis en les instal·lacions de treball. 
 
 
2.5. VERIFICACIÓ DELS CANALS DE COMPRA, SUBMINISTRAMENT, ÚS, INFORMACIÓ I 
MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ I ALTRES RECURSOS MATERIALS 
NECESSARIS PER ALS CENTRES EDUCATIUS.  

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport està subministrant als centres públics de 
titularitat de la Generalitat Valenciana i als centres privats concertats el material general 
de protecció individual necessari en aquesta fase que es recull en l'annex I, per a cobrir 
les necessitats de les fases de desescalada. S’haurà de fer la previsió de compra d'altres 
materials necessaris d'acord amb les especificitats del centre. 
 
 
2.6. FORMES DE COMUNICACIÓ DEL CONTINGUT DEL PLA. 

El Pla de contingència definitiu serà difós a les persones amb responsabilitats en la seua 
execució i a tots els delegats de prevenció. Així mateix, s'informarà del seu contingut al 
personal empleat públic, a l'alumnat i a les seues famílies. 
Una còpia del Pla es traslladarà als comités de seguretat i salut i es publicarà en la pàgina 
web del centre per al coneixement de tota la comunitat educativa 
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3. MESURES PREVISTES 
 

ZONES D’ACCÉS I EIXIDA DE L’EDIFICI SI NO 

Es disposa de cartells informatius de no  permesa l'entrada a aquelles persones 
que presenten símptomes compatibles amb SARS-CoV-2 

SI  

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) 

SI  

Solament accedeixen al centre les persones que es comprova que tenen citació, 
en data i hora, i de manera individualitzada, excepte aquells casos en què es 
tracta d'un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o major. 
Se'ls indica que estaran en les instal·lacions el temps imprescindible per a la 
realització de les gestions pròpies del procediment 

SI  

S'ha establert un ús diferenciat per a l'entrada i l'eixida del centre educatiu  NO 

 Es donen les degudes instruccions perquè tot el personal que accedisca al centre 
educatiu (personal treballador del centre, personal concurrent, alumnat, usuaris, 
etc) accedisca amb protecció respitatòria. 

SI  

Es col·loca un dispensador de solució hidroalcohòlica en les zones d'accés i eixida 
del centre, a l'entrada de les aules o en punts estratègics per a garantir una 
higiene de mans correcta. 

SI  

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 higiene de mans correcta (on realitzar-la, amb quina 
periodicitat, com…) 

SI  

Es disposa d’un contenidor amb tapa i pedal per a rebutjar paper d'un sol ús en la 
zona d'accés/entrada. 

SI  

Es donen les instruccions precises perquè totes les portes d'accés al centre i les 
interiors estiguen obertes a fi d'evitar tindre contacte amb superfícies sempre 
que siga possible. 

SI  

 

TOT EL CENTRE DE TREBALL SI NO 

S'organitza i senyalitza la circulació de persones i es modifica, quan siga necessari, 
amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantindre les distàncies de seguretat. 

SI  

Es prenen mesures per a minimitzar el contacte entre les persones procurant 
mantindre la distància de seguretat de 2 m. 

SI  

Aules. Es redistribueixen els espais (mobiliari, prestatgeries, etc.) per a mantindre 
la distància de seguretat de 2 m. L'aforament màxim per a les aules ordinàries és 
de 10 alumnes per aula. 

SI  

Es garanteix la distància de seguretat en tots els despatxos, departaments didàctics 
i zones de treball. 

SI  

Laboratoris, aules específiques i tallers, sales d'audició o aules de dansa. SI  



 

 
IES SANT VICENT FERRER 

46001199   
 

Parc Salvador Castell, 16   
46680-Algemesí    

Tel: 962457820  Fax:962457821    
email: 46001199@gva.es 

 

 

 

 
 
 
 

8 

S'empren  únicament els llocs que permeten mantindre la distància de seguretat 
de 2 m. Se senyalitzen els llocs que no puguen ser ocupats. En finalitzar cada sessió 
es neteja i desinfecta el material emprat i els llocs emprats. 

Es faciliten dues màscares higièniques reutilitzables per a l'alumnat i el personal 
empleat públic 

SI  

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 i responsables de comprovació de les mesures. Està 
inclosa una política intensificada de neteja i desinfecció per a quan hi haja 
evidència d'un cas o contacte estret 

SI  

Es disposa de contenidors amb tapa i pedal 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 
retirarà diàriament amb els seus residus per a la seua gestió adequada. 

SI  

Es modifica el funcionament dels sistemes de ventilació dels equips a fi de garantir 
la màxima ventilació de totes les estances i aconseguir una adequada qualitat 
d'aire. Per a això, es segueixen les recomanacions establides en l’SPRL_DTPRL_06. 

SI  

S'estableix 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 i responsables de comprovació de les mesures. Se 
sol·licita la intensificació d'aquestes tasques de manera que s'incidisca sobre 
elements de treball com ara: taules de treball, taules i cadires d'alumnat, 
prestatgeries, taulells i taules d'atenció al públic, teclats i pantalles d'ordinadors, 
material de laboratoris i tallers, passamans, telèfons, pantalles tàctils, lavabos, 
mobiliari d'ús públic, polsadors i botoneres d'ascensors, filtres del sistema de 
climatització, papereres de pedal per al material d'higiene, etc. 

SI  

S'estableix la coordinació d'activitats empresarials amb les empreses concurrents 
(neteja i seguretat) i s'estableixen 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 d’aquestes pel personal 
concurrent.  

 NO 

S’ha portat a terme una reunió amb el personal de neteja per donar les 
instruccions i es realitzaran totes aquelles reunions que es considere necessari. 
Però no hem establert un calendari de reunions. 

SI  

 

 

DEPENDÈNCIA PER A PERSONAL AMB SÍMPTOMES SI NO 

S'ha habilitat un espai tancat i pròxim a un lavabo, que es destinarà exclusivament 
per a ser emprat com a espai d'aïllament temporal, disposant productes d'higiene 
de mans i un contenidor amb pedal i bossa de plàstic dins. En l'exterior d'aquesta 
estança es disposa d’un contenidor per a residus tancat. Aquesta estança està 
senyalitzada en la porta d'accés Si algun membre del personal presentara 
símptomes compatibles amb la covid-19, se’l dotarà de màscara quirúrgica i 

SI  
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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. Es disposarà de cartelleria FPRL_GT_03_S01, FPRL_GT_03_S02, 
FPRL_GT_03_S03 i FPRL_GT_03_S10. 

 

ZONES COMUNES SI NO 

Es disposarà cartelleria per a zones comunes. 
FPRL_GT_03_S02, FPRL_GT_03_S04, FPRL_GT_03_S06, FPRL_GT_03_S08 i 
FPRL_GT_03_S13 

SI  

Es distribuiran 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 la correcta higiene de mans. 

SI  

Es disposa 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 senyalitzarà en el sòl la 
distància d'espera. 

SI  

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

S'estableix el flux de circulació en els corredors i zones comunes. En aquells 
corredors l’amplitud dels quals ho permet, per ser superior a 2 metres, se 
senyalitza en el sòl el sentit de circulació. En aquells corredors que no es puga 
complir la mesura anterior i hi ha una via alternativa per a recórrer el sentit 
contrari, se senyalitza el sentit únic. En cas d'impossibilitat, s'informarà el personal 
treballador i l'alumnat i s'identifica amb la senyalització de prioritat de pas. 

SI  

 

LAVABOS SI NO 

Es disposaran contenidors amb tapa i pedal per a rebutjar paper d'un sol ús en els 
lavabos. La bossa de fem de les papereres es retirarà amb major freqüència per a 
la seua gestió adequada. 

SI  

Es reduirà l'aforament a 2 persones (1 persona en la cabina i una altra en zona de 
lavabos). En els lavabos molt reduïts es farà un ús individual d'aquests, romanent a 
l'exterior i guardant la distància de seguretat. 
Es preveu l'increment de les tasques de neteja i desinfecció en els lavabos així 
com  comprovar i garantir la disponibilitat de paper d'un sol ús, sabó de mans i gel 
hidroalcohòlic. 

SI  

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ O PERSONAL SUBALTERN SI NO 

Es preveu remetre un correu electrònic a tot el personal amb fullet explicatiu de 
les mesures adoptades en el centre de treball i de les mesures preventives per a 
evitar l'exposició al coronavirus, utilitzant SPRL_DIPRL_11. 

SI  

Es faciliten instruccions del procediment a seguir per aquest personal a l'entrada 
d'un usuari (informació que ha de subministrar-li contra la covid-19, actuacions 
davant un accident en el centre, mesures que ha d'adoptar durant la permanència 

SI  
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en el centre, etc). Aquestes instruccions estan actualitzades periòdicament. 

Es preveu que el personal empleat públic siga informat i format sobre l’ús correcte 
dels mitjans de protecció individual. 

SI  

Es col·loquen mampares transparents amb un buit en la part de baix per a facilitar 
l'intercanvi de documentació i garantir així el distanciament entre les persones 
externes a l'edifici i el personal d'administració i subaltern. 

SI  

Es preveu redactar 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. 

SI  

Es senyalitza en el sòl la distància de seguretat a la qual haurà de romandre la 
persona usuària en el taulell de l’entrada de l'edifici principal i de la secretaria del 
centre. 

SI  

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

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

SI  

S'estableixen sistemes per a evitar aglomeracions com ara la cita prèvia, atenció 
telefònica o comunicacions via telemàtica, etc. 

SI  

 

PERSONAL DOCENT SI NO 

Es facilitaran instruccions al personal perquè l'alumnat se situe en les taules de 
treball i aules habilitades per a aconseguir la distància de seguretat. 
Comprovarà i garantirà l'aforament permés a l'aula i es mantindrà la distància de 
seguretat, sense superar l'aforament màxim de 10 alumnes per aula. 

SI  

Es preveu remetre un correu electrònic a tot el personal docent que incloga un 
fullet explicatiu de les mesures adoptades en el centre de treball i de les mesures 
preventives per a evitar l'exposició al coronavirus, a través del SPRL_DIPRL_11. 

SI  

Es preveu que el  personal del centre educatiu siga informat i format sobre el 
correcte ús dels mitjans de protecció individual. 

SI  

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

En la mesura que siga possible, es manté la distància de seguretat establida de 2 
m. 

SI  

Si algun membre del personal presentara símptomes compatibles amb la COVID-
19, se li donarà màscara quirúrgica i serà acompanyat a la dependència destinada a 
aquest efecte, activant immediatament el procediment de neteja, desinfecció i 
ventilació establit. 

SI  

Si algun membre del personal presentara símptomes compatibles amb la COVID-19 
s'establirà un llistat de treballadors/es exposats/des, el tipus de treball efectuat, 
així com un registre de les corresponents exposicions. 

SI  

S'evitarà l'exposició al personal empleat públic d'especial sensibilitat. Se seguiran 
les recomanacions de les autoritats sanitàries. 

SI  
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Els equips/material/útils compartits es netejaran i desinfectaran amb dissolució de 
lleixiu i aigua o solució hidroalcohòlica segons el procediment establit. 
Per al cas, que per tractar-se de maquinària específica o materials especials, 
aquests es desinfectaran atenent les instruccions del fabricant. 
 

SI  

PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL SI NO 

 Disposa de personal educador d'educació especial?  NO 

 Disposa de personal de fisioteràpìa?  NO 

 Disposa de personal intèrpret de signes?  NO 

DOCUMENT ADJUNTS SI NO 
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ANNEX I. INSTRUCCIONS PER AL PERSONAL DOCENT  
A més de les mesures establertes en el document informatiu de prevenció de riscos laborals:  Mesures 
preventives enfront de l'exposició al coronavirus (sars-cov-2) per al Personal docent i no docent en les 
tasques de reforç educatiu i de gestió a realitzar en els centres docents en la fase II del Pla per a la 
Transició, amb  codi: sprl_diprl_11, de data: 15/05/2020 
El personal docent haurà de seguir aquestes instruccions: 
1. Les persones pertanyents als col·lectius definits a cada moment pel Ministeri de Sanitat com a 

grups vulnerables per a la COVID-19 no tindran obligació d'incorporar-se en la Fase 2 del Pla per a 
la transició cap a una nova normalitat. En tot cas, farà falta que el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals avalue la presència del personal especialment sensible, en relació amb la infecció de 
coronavirus SARS-CoV-2, establisca la naturalesa d'especial sensibilitat de la persona treballadora 
i emeta un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció. Els col·lectius definits 
en el moment actual són les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, 
malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i 
majors de 60 anys. Aquestes persones comunicaran a la direcció del centre, mitjançant una 
declaració responsable, la impossibilitat d'incorporar-se en aquesta fase i tramitaran la sol·licitud 
corresponent d'acord amb les instruccions dictades a aquest efecte per la Sotssecretaria i per la 
Direcció General de Personal Docent. 

2. També podran sol·licitar la no incorporació a activitats presencials en aquesta Fase 2, el personal 
empleat públic recollit en la resolució de 8 de maig de 2020 de la consellera de Justícia, Interior i 
Administració pública. 

3. No podran assistir als centres educatius les persones que presenten símptomes o estiguen en 
aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de 
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de COVID-19. 

4. Abans de vindre al centre, reservarà en Aules l’espai que desitja utilitzar: sala de visites, aula, pati 
o sala del professorat.  

5. L’entrada i eixida del centre. Es realitzarà per la porta principal.  
a. Accedirà al centre amb protecció respiratòria (mascareta) i la utilitzarà mentre romanga al 

centre.  
b. Es llavarà acuradament les mans amb el gel hidroalcohòlic que tindrà a la seua disposició a 

l’entrada del centre. 
c. Mantindrà la distància interpersonal de 2 metres.  
d. Informarà en consergeria que ha arribat per tal de ser anotat en el llibre de registre de 

personal. 
e. Seguirà els itineraris previstos per a desplaçar-se accedint únicament a les aules establertes.  
f. Romandrà en el centre el temps imprescindible. 
g. Abans d’abandonar el centre es tornarà a llavar les mans. 

6. Mesures de protecció col·lectives. 

a. Comprovarà i garantirà l'aforament permés a l'aula i es mantindrà la distància de 
seguretat, sense superar l'aforament màxim de 10 alumnes per aula. 

b. Vigilarà que l’alumnat complisca les mesures de protecció individuals i col·lectives. 
Quan el gel hidroalcohòlic de l’aula s’acabe avisarà a consergeria. 

c. La utilització de les escales també estarà regulada amb distància física de 2 metres entre cada 
persona, i sense tocar les baranes.  

d. L’ús d’ascensors queda restringit per a les persones amb mobilitat reduïda (màx. 1 persona).  
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ANNEX II. INSTRUCCIONS PER AL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 
A més de les mesures establertes en el document informatiu de prevenció de riscos laborals:  Mesures 
preventives enfront de l'exposició al coronavirus (sars-cov-2) per al Personal docent i no docent en les 
tasques de reforç educatiu i de gestió a realitzar en els centres docents en la fase II del Pla per a la 
Transició, amb  codi: sprl_diprl_11, de data: 15/05/2020 
El personal d’administració i serveis haurà de seguir aquestes instruccions: 
1. Les persones pertanyents als col·lectius definits a cada moment pel Ministeri de Sanitat com a 

grups vulnerables per a la COVID-19 no tindran obligació d'incorporar-se en la Fase 2 del Pla per a 
la transició cap a una nova normalitat. En tot cas, farà falta que el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals avalue la presència del personal especialment sensible, en relació amb la infecció de 
coronavirus SARS-CoV-2, establisca la naturalesa d'especial sensibilitat de la persona treballadora 
i emeta un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció. Els col·lectius definits 
en el moment actual són les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, 
malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i 
majors de 60 anys. Aquestes persones comunicaran a la direcció del centre, mitjançant una 
declaració responsable, la impossibilitat d'incorporar-se en aquesta fase i tramitaran la sol·licitud 
corresponent d'acord amb les instruccions dictades a aquest efecte per la Sotssecretaria i per la 
Direcció General de Personal Docent. 

2. També podran sol·licitar la no incorporació a activitats presencials en aquesta Fase 2, el personal 
empleat públic recollit en la resolució de 8 de maig de 2020 de la consellera de Justícia, Interior i 
Administració pública. 

3. No podran assistir als centres educatius les persones que presenten símptomes o estiguen en 
aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de 
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de COVID-19. 

4. L’entrada i eixida del centre. Es realitzarà per la porta principal.  
a. Accedirà al centre amb protecció respiratòria (mascareta) i la utilitzarà mentre romanga al 

centre.  
b. Es llavarà acuradament les mans amb el gel hidroalcohòlic que tindrà a la seua disposició a 

l’entrada del centre. 
c. Mantindrà la distància interpersonal de 2 metres.  
d. Seguirà els itineraris previstos per a desplaçar-se accedint únicament a les aules establertes.  
e. Abans d’abandonar el centre es tornarà a llavar les mans. 

5. Mesures de protecció col·lectives. 
a. Anotarà en el llibre de registre personal (PC de consergeria) el personal docent i no docent 

que entra en el centre, així com la tasca que va a desenvolupar. 

b. Informarà a les persones que entren al centre, que utilitzen la mascareta i que es 
llaven les mans.  

c. Comprovarà i garantirà l'aforament permés en l’entrada del centre (2 persones). 
d. Acompanyarà a l’ascensor aquell alumnat que vaja a fer-ne ús.  
e. Reomplirà els dispensadors de gel o substituirà les botelles buides per les plenes. 
f. Serà l’encarregat de repartir la protecció respiratòria (mascaretes). 
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ANNEX III. INSTRUCCIONS PER A L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES 

 
1. No podrà 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 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. Si l'alumnat tinguera febra o símptomes compatibles amb la COVID-19, no haurà 
d'assistir al centre i haurà de telefonar al seu centre de salut o al telèfon 900 300 555 habilitat per 
a la COVID-19. 

2. 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 mantindrà mesures de protecció de manera rigorosa. 

3. L’entrada i eixida del centre. Es realitzarà per la porta principal. L’alumnat: 
a. Accedirà al centre amb protecció respiratòria (mascareta) i la utilitzarà mentre romanga al 

centre. No la podrà intercanviar-la amb els companys. 
b. Quan accedisca al centre es llavarà acuradament les mans amb el gel hidroalcohòlic que 

tindrà a la seua disposició a l’entrada del centre. 
c. Mantindrà la distància interpersonal de 2 metres.  
d. Seguirà els itineraris previstos per a desplaçar-se accedint únicament a les aules establertes.  
e. Romandrà en el centre el temps imprescindible. 
f. Abans d’abandonar el centre es tornarà a llavar les mans. 

4. Mesures d'higiene personal. L’alumnat 
a. Es llavarà les mans quan accedisca i quan isca de les aules. Totes les aules disposen d’un 

dispensador o botella de gel hidroalcohòlic. 
b. Evitarà compartir el material escolar, per tant ha de portar el material necessari per tal de fer 

les activitats requerides: bolígraf, calculadora, retoladors... 
c. Després de l’ús d’útils o eines, els netejaran. 
d. Evitarà tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.  
e. Evitarà donar-se la mà. 
f. En tossir o esternudar, es cobrirà la boca i el nas amb el colze flexionat.  
g. Usarà mocadors d'un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-los després del seu 

ús a la paperera. 
h. Haurà de llavar-se acuradament les mans cada vegada que faça ús del lavabo, en tots els 

banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per a l'eixugada de mans, 
o en defecte d'això, gel hidroalcohòlic. 

5. Mesures de protecció col·lectives. 
a. S’ha limitat l’aforament a les aules (màxim de 10 alumnes), només podrà acudir al centre 

aquell alumnat que ha estat citat prèviament pel professorat o que ha estat convocat a la 
realització d’un examen o prova. 

b. La utilització de les escales també estarà regulada amb distància física de 2 metres entre cada 
persona, i sense tocar les baranes. Les escales s’han habilitat per a ser utilitzades en un únic 
sentit. 

c. L’ús d’ascensors queda restringit exclusivament 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. 
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ANNEX IV. DOCUMENTS INFORMATIUS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
 
MESURES PREVENTIVES ENFRONT DE L'EXPOSICIÓ AL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) PER AL 
PERSONAL DOCENT I NO DOCENT EN LES TASQUES DE REFORÇ EDUCATIU I DE GESTIÓ A REALITZAR 
EN ELS CENTRES DOCENTS EN LA FASE II DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ DE 15 DE MAIG 
 

http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Documento+informativo.+P
ersonal+docente+y+no+doc.+en+Fase+II+borrador%282%29_tr.pdf/afb3ff8a-008e-4988-
a8b4-0b5e8c9921a7 
 

 
 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DURANT L'ÚS DE L'ORDINADOR FORA DEL LLOC DE TREBALL 
HABITUAL 
 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/162594403/SPRL_DIPRL_12_00+Prevenci
%C3%B3%20de+riscos+laborals+durant+l%27%C3%BAs+de+l%27ordinador+fora+del+lloc+
de+treball+habitual/4a390199-fa42-4d1b-993a-629e4ced5fc8 

 
 

http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Documento+informativo.+Personal+docente+y+no+doc.+en+Fase+II+borrador%282%29_tr.pdf/afb3ff8a-008e-4988-a8b4-0b5e8c9921a7
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Documento+informativo.+Personal+docente+y+no+doc.+en+Fase+II+borrador%282%29_tr.pdf/afb3ff8a-008e-4988-a8b4-0b5e8c9921a7
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Documento+informativo.+Personal+docente+y+no+doc.+en+Fase+II+borrador%282%29_tr.pdf/afb3ff8a-008e-4988-a8b4-0b5e8c9921a7
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/162594403/SPRL_DIPRL_12_00+Prevenci%C3%B3%20de+riscos+laborals+durant+l%27%C3%BAs+de+l%27ordinador+fora+del+lloc+de+treball+habitual/4a390199-fa42-4d1b-993a-629e4ced5fc8
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/162594403/SPRL_DIPRL_12_00+Prevenci%C3%B3%20de+riscos+laborals+durant+l%27%C3%BAs+de+l%27ordinador+fora+del+lloc+de+treball+habitual/4a390199-fa42-4d1b-993a-629e4ced5fc8
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/162594403/SPRL_DIPRL_12_00+Prevenci%C3%B3%20de+riscos+laborals+durant+l%27%C3%BAs+de+l%27ordinador+fora+del+lloc+de+treball+habitual/4a390199-fa42-4d1b-993a-629e4ced5fc8
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