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ANNEX II. INSTRUCCIONS PER AL PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 

A més de les mesures establertes en el Protocol de protecció i prevenció davant la transmissió i contagi 
dels SARS-cov-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 
2020-21, publicat per la Conselleria de Sanitat i Salut Universal i per la Conselleria d’Educació,. Cultura i 
Esport, amb codi:    de data:-- 

El persona nol docent haurà de seguir aquestes instruccions: 

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 2020. 
De conformitat amb l'indicat en el document de 22 de juny del Ministeri de Sanitat i del 
Ministeri d’Educació i Formació Professional, en el qual s'estableixen les Mesures de prevenció, 
higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 per a centres educatius en el curs 2020-2021, 
en el Protocol de Protecció i Prevenció enfront de la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a 
centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21 de data 
29 de juliol de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica i de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport, i en el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals 
davant l’exposició al SARS-Cov-2, en versió de 14 de juliol de 2020, el personal empleat públic 

pertanyent als col·lectius definits pel Ministeri de Sanitat, a cada moment, com a grups 
vulnerables per a la Covid-19 (persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, 
malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en 
fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida, embaràs i majors 
de 60 anys) podran incorporar-se sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho 
permeta, mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte indicació medica de 
no incorporar-se. En cas de dubte, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals avaluarà la situació 
clínica d'aquest personal, emetent el corresponent informe. 
En tot cas, cal considerar l'indicat en La guia d’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc 
en àmbits no sanitaris que figura en l'Annex II del Procediment d’actuació per als serveis de 
prevenció de riscos laborals davant l’exposició al Sars-CoV-2 publicat pel Ministeri de Sanitat (14 
de juliol de 2020) que s'adjunta com a annex. 

2. No podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que presenten a casa qualsevol 
simptomatologia (tos, febre -mes de 37,5 °C-, 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) que li pertanga. També 
es pot demanar consulta a traves 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 mateixa persona i la resta de l'alumnat. 
S’informarà telefònicament d'aquesta circumstancia al secretari o qualsevol membre de la 
directiva. 
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 domiciliaria 
per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-
19. 

3. Així mateix, haurà de comunicar a la seua unitat de personal aquesta situació, considerant-se’n 
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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.  

4. 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. 

5. Vetllarà 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.  

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

7. Participarà en les activitats formatives de prevenció programades.  
8. 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.  
9. Mesures de protecció individual.  

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 d’1,5 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. 

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

en el centre i comprovarà que té cita prèvia. 
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 (4 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). 

  


