PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT LA TRANSMISSIÓ I CONTAGI DEL
COVID-19 PER A CENTRES EDUCATIUS.
Mesures de protecció i prevenció enfront del SARS-CoV-2 curs 2020-2021.
Objectius:
1. Crear un entorn escolar saludable i segur en el context de la pandèmia per COVID19, a través de l'aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció
adequades.
2. Facilitar la gestió adequada dels casos amb SARS-CoV-2 a través de l'establiment
d'un protocol d'actuació i coordinació factibles.
1. Principis bàsics i mesures de funcionament:
A. Informació sobre el SARS-CoV-2 i la COVID-19
B. Limitació o control del contacte interpersonal. La limitació del contacte físic es
mantindrà: - possibilitant una distància interpersonal d'1,5 metres; - mitjançant l'ús de
mascareta higiènica o quirúrgica, quan no es puga mantindre la distància recomanada;
C. Mesures de prevenció personal. La higiene adequada de mans i la higiene
respiratòria (esternudar i tossir en el plec 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.
Hem dissenyat activitats d'informació i formació sobre la COVID-19 i les mesures de
protecció, prevenció i promoció de salut a l'alumnat. I es divulgarà la informació
necessària a tota la comunitat educativa, incloses les famílies.
• Els continguts bàsics d'aquestes accions aborden: els símptomes de la malaltia, com
cal actuar davant l'aparició de símptomes, mesures de distància interpersonal,
higiene de mans i altres mesures de prevenció personal, ús adequat de mascareta,
interacció entre els éssers humans i l'entorn, foment de la coresponsabilitat en la
salut pròpia i la dels altres.
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• Es realitzarà un recordatori al començament del matí* sobre les mesures bàsiques
fins que les noves rutines siguen assumides per la comunitat escolar.
• I en la informació que hem preparat per a les famílies els demanem la seva
implicació apel·lant a la seva responsabilitat per a evitar que els menors acudisquen
als centres educatius quan hagen tingut contacte estret amb un cas sospitós o
confirmat o que presenta símptomes compatibles amb COVID-19. )
2. Persones vulnerables
• Els treballadors i treballadores vulnerables per a COVID-19 (per exemple, persones
amb hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars
cròniques, càncer o immunodepressió), podran tornar al treball, sempre que la seua
condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenint les mesures de protecció
de manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no incorporar-se.
En cas de dubte, el servei sanitari del Servei de Prevenció de Riscos Laborals haurà
d'avaluar l'existència de treballadors/res especialment sensibles a la infecció per
coronavirus i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció
necessàries.
• L'alumnat que presenta condicions de salut que els fa més vulnerables per a COVID19 (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 així ho permeta, mantenint
mesures de protecció rigoroses, excepte indicació mèdica de no assistir.
3. Mesures organitzatives
• Com a norma general, es mantindrà una distància interpersonal d'almenys 1,5 metres
en les interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte
educatiu.
• Es fomentarà, amb la finalitat de limitar els contactes, el transport actiu
(desplaçament a peu o amb bicicleta) al centre educatiu, per a això tenim al centre
aparcaments de bicicletes.
4. Entrades i eixides al centre educatiu.
• Hem senyalitzat zones d'entrada i eixida al recinte educatiu diferenciades.
• Per als menors acompanyats de familiars pot resultar d'interés pràctic assenyalar una
distància a 2 o més metres de l'accés al recinte, des d'on poder deixar els xiquets i
xiquetes perquè accedisquen de manera autònoma al centre.
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• S'han reduït al mínim els desplaçaments de grups d'escolars pel centre facilitant
l'aula grup, de manera, que siguen els professors o professores els qui acudisquen a
l'aula de referència o realitzen les seues sessions de manera telemàtica.
• El trànsit de l'alumnat per l'interior de l'edifici i escales es farà de forma ordenada i
mantenint la distància de seguretat. Ja que hem assenyalat línies de separació en el
centre dels corredors i indicat la necessitat de circular sempre per la zona indicada per
a cada direcció (“carril o camí dret”). També s'ha senyalitzat les escales i s'indicarà amb
cartells la recomanació, sempre que siga possible, de no tocar els passamans o
baranes. En les escales anem a recomanar deixar una distància de quatre escalons
entre persones que pugen o baixen.
• Es procurarà l'accés ordenat a les aules, que estaran obertes, mantenint la distància
de seguretat (1,5 metres) entre l'alumnat assistent. Prioritzarem, sempre que siga
possible, l'ús dels espais a l'aire lliure per a la realització de les activitats educatives i
d'oci.
5. Reorganització dels espais i grups educatius del centre
A les aules hem calculat la distància entre llocs escolars i reorganitzat els espais de
manera que l'alumnat compte amb una separació mínima d’1,5 metres entre persones.
S'ha tornat a l'aula grup, i redistribuït les aules.
A fi de mantindre les mesures de distanciament al pati.
- S'estableix l’obligatorietat de l'ús de mascaretes tant a les classes com a l’esplai,
aquesta obligació podrà canviar en funció de l’evolució de la situació.
- És respectarà la distància de seguretat a l'eixida i retorn a l'aula.
- Senyalitzarem la distribució de l'alumnat per sectors.
- S'ha reforçat la vigilància a l'hora del pati amb 5 professors de guàrdia per a garantir
l'atenció adequada a l'alumnat.
- En el cas de que les condicions meteorològiques no permeten accedir al pati exterior
es posaran a disposició dels alumnes espais alternatius, gimnàs, usos múltiples i
trinquet.
-La distància de seguretat estarà garantida a totes les zones comuns (cafeteria, lavabos,
vestidors, etc.) mitjançant disminució de l'aforament. Així mateix, en la biblioteca,
aules d'informàtica, la sales de descans professors, la de trobada amb pares, i les de
reunions.
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6. Interaccions amb persones externes a l'organització del centre educatiu.
-Es reduirà el nombre d'interaccions amb personal aliè a l'organització i visites al centre
d'altres professionals excepte l'estrictament imprescindible. En cas necessari, es
facilitarà que l'acció puga desenvolupar-se de manera telemàtica. S'evitaran gestos
d'afecte o cortesia social amb els usuaris que suposen contacte físic, inclòs el de donar
la mà.
-L' assistent personal de l' alumnat del centre amb necessitat específica de suport
educatiu només tindrà contacte directe amb l'alumnat al qual assisteix, utilitzarà
mascareta higiènica, i haurà de mantindre amb la resta de l'alumnat la distància
mínima interpersonal d’1,5 metres.
-La comunicació amb les famílies i responsables legals de l'alumnat o d'aquests amb el
professorat o equip directiu es realitzarà de manera preferent per telèfon, correu
electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitarà que el màxim de gestions puga
realitzar-se de forma telemàtica.
7. Activitats extraescolars i complementàries
• El programa anual d'activitats extraescolars del curs 2020-2021 queda suspesa
durant el 1r trimestre, s'ajustarà a l'evolució de la pandèmia COVID-19. Es promouran
especialment les activitats complementàries que es desenvolupen de forma telemàtica,
reduint al mínim el contacte amb l’exterior.
• Es podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància
mínima interpersonal d’1,5 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.
El viatge de 4t ESO, queda suspès temporalment. Aquesta situació podrà canviar en
funció de l’evolució de la pandèmia COVID-19.

8. Ús de mascaretes
• S'atendrà al que es disposa en l'apartat 1.3 de la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020,
de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de
mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre
mesures de prevenció davant de la COVID-19 (DOGV 18/07/2020).
• 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, excepte
en l'àmbit professional per al cas en què aquest tipus de mascareta puga estar
recomanada.
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A partir d'Educació Secundària: ús obligatori de mascareta quan no es puga mantindre
una 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).
“Recomanacions per a l'ús de mascaretes” Infografia Generalitat Valenciana
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/541834/AF+FLYER+ONLINE+SANIDA
D+C AST.pdf/22735ebe-ee00-06d6-3b98-97320d46a4c6?t=1587318400280 “Com
utilitzar una mascareta de manera segura. Què has de fer.” Vídeo Ministeri de Sanitat:
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI
Mascaretes transparents:
- El centre educatiu proporcionarà al personal docent i no docent les mascaretes
semitransparents i les pantalles de protecció facial, distribuïdes per la Conselleria
d’Educació.
- El centre educatiu podrà proporcionar més mascaretes semitransparents comptant
amb la dotació econòmica percebuda per la COVID-19, tenint en compte que aquestes
compleixen amb les especificacions UNE 0064/0065 en l’etiquetatge.
- El centre educatiu haurà de garantir la disponibilitat de solucions hidroalcohòliques
per al personal docent i no docent.
El personal docent i no docent que atén l’alumnat sord, amb hipoacúsia o amb
dificultats de comunicació, haurà d’adoptar les mesures següents:
- Utilitzar la mascareta higiènica semitransparent, preferiblement amb la pantalla de
protecció facial.
- Mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres, sempre que siga possible.
- Ventilar l’espai de treball de forma freqüent.
- Reforçar les rutines de neteja i de desinfecció de mans i de l’àrea de treball del
personal docent i de l’alumnat.
9. Mesures de prevenció personal
• Les principals mesures de prevenció personal que han de realitzar-se de manera
adequada i divulgar-se de manera activa en la comunitat escolar enfront de la COVID19 i altres infeccions respiratòries són les següents:
- 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 i en la qual
educativament s'ha de transmetre deTelèfon:
manera
important tant per la seua eficàcia en la
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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. S’assegurarà en 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
la disposició en diferents punts del centre de gels hidroalcohòlics per a la desinfecció.
Per a cadascun dels casos anteriors (zona de rentada de mans i dispensadors
d'hidrogel) s'informarà mitjançant cartells indicadors la correcta tècnica de pràctica
d'aquestes mesures (infografies de web del Ministeri o de la Conselleria de Sanitat).
S’ha designat una persona al centre encarregada de la supervisió, per a la protecció de
les persones menors, tant dels elements d'higiene en els lavabos, com de l'hidrogel.
- Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió del
SARS-CoV-2. Mantindrem, sempre que siga possible les portes obertes mitjançant
tascons i altres sistemes per a evitar el contacte de les mans amb les manetes i poms.
- En tossir o esternudar, cal cobrir la boca i el nas amb el plec del colze.
- 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.
Neteja de les instal·lacions • Es farà la neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys,
una vegada al dia, i la reforçarem en aquells espais que ho necessiten segons la
intensitat d'ús, per exemple en els lavabos i altres zones comunes.
Gestió de la sospita de casos als centres educatius • El centre educatiu ha habilitat un
“espai COVID-19” separat, 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.
A més disposarà d'una paperera amb bossa i a poder ser 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. (Aquests són els
que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però poden ser sotmesos a canvis.)
• En el supòsit de sospita, per iniciar símptomes al centre, es col·locarà una mascareta
quirúrgica. La persona adulta que hajaTelèfon:
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alumna fins que un familiar o tutor/a legal el vaja a recollir. S'evitarà que altres
persones adultes del centre educatiu entren en contacte amb l'alumne/a, per a evitar
possibles contagis. Se li conduirà a l'espai “COVID-19” i 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.
Podria fer-se totes les dies a primera hora, la primera setmana de classes, i després
setmanalment a l’hora de tutoria.
(+) Podrà decidir-se més endavant la utilització obligatòria a l’aula.
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INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES DEL PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT LA
TRANSMISSIÓ I CONTAGI DEL COVID-19 PER A CENTRES EDUCATIUS.
Mesures de protecció i prevenció enfront del SARS-CoV-2 curs 2020-2021.
Objectius:
1. Crear un entorn escolar saludable i segur en el context de la pandèmia per COVID19, a través de l'aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció
adequades.
2. Facilitar la gestió adequada dels casos amb SARS-CoV-2 a través de l'establiment
d'un protocol d'actuació i coordinació factibles.
Les famílies són el nexe més important entre el centre i l’alumnat per tal de garantir el
procés educatiu amb condicions de seguretat. Per la qual cosa, volem informar
d’aspectes i mesures importants, dins del nostre Pla de Contingència:
Els símptomes de la malaltia, són 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. (Aquests són els
que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però poden ser sotmesos a canvis.)
Es recomana que els alumnes es prenguen la temperatura abans d’eixir de casa.
Com cal actuar davant l'aparició de símptomes, en el supòsit de sospita al centre se
conduirà a l’alumne a l'espai “COVID-19” i 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. Si els símptomes
comencen a casa, la família activarà igualment el protocol i comunicarà al centre l’inici.
Quan no s'ha d'acudir al centre educatiu?
- Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19. En aquest cas
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 ]. 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.
- Si s'ha estat en contacte estret (a una distància menor d’1,5 metres durant un temps
de 15 o més minuts amb convivents, familiars i persones que hagen estat en el mateix
lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes) o s'haguera compartit espai senPartida Missana, s/n
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se mantindre la distància interpersonal amb una persona afectada per la COVID-19,
fins i tot en absència de símptomes, en almenys 14 dies.
S'ha de realitzar un seguiment per si apareixen signes de la malaltia.
Consells per a l'aïllament en casos lleus o en investigació. Generalitat Valenciana
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/aislamiento_cas.pdf/e22b3
8d4-bbba-763f-edcd-0258bd3ed0be?t=1585653453190 ]
Mesures de distància interpersonal, establim l’obligació de l'ús de 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. Preguem en el cas de
mascaretes de tela, es tinga amb compte el llavat i la duració de la seua vida útil. No es
permet l'ús de mascareta amb vàlvula exhalatòria. Dins de l’aula garantim una distancia
interpersonal de 1.5 metres.
La higiene de mans: Recomanem tant a casa com al centre, la 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, si no és possible la rentada correcta
de mans o de manera complementària, es pot utilitzar la desinfecció durant 20 segons
amb gel hidroalcohòlic. Al centre els proporcionarem, tant sabó, com paper als serveis,
i gel hidroalcohòlic a l’aula i l’entrada/eixida del IES, s’ha fer-los compendre que tenen
que fer un ús racional i responsable de tot.
Altres mesures de prevenció personal, 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.
- 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.
Al centre, farem un recordatori al començament del matí sobre les messures bàsiques
fins que les noves rutines siguen assumides per la comunitat escolar.
La interacció entre els éssers humans i l'entorn, estarà reduïda als contactes
necessaris per a no posar en risc a la resta de companys i professorat del centre, i
sempre amb garanties de seguretat.
Foment de la coresponsabilitat en la salut pròpia i la dels altres, és necessària la
comunicació fluida del centre i les famílies i apel·lem a la responsabilitat dels pares i
mares de l’alumnat per evitar que els fills vinguen al centre en el cas de presentar
alguna simptomatologia, per lleu que parega ser.
SI COL·LABOREM:
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INFORMACIÓ ALS ALUMNES DEL PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT LA
TRANSMISSIÓ I CONTAGI DEL COVID-19 PER A CENTRES EDUCATIUS.
Mesures de protecció i prevenció enfront del SARS-CoV-2 curs 2020-2021.
Objectius:
1. Crear un entorn escolar saludable i segur en el context de la pandèmia per COVID-19, a
través de l'aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció adequades.
2. Facilitar la gestió adequada dels casos amb SARS-CoV-2 a través de l'establiment d'un
protocol d'actuació i coordinació factibles.
L’alumnat junt el professorat participeu activament al procés educatiu i aquest requereix d’unes
condicions de seguretat. Per la qual cosa, volem informar d’aspectes i mesures importants, dins
del nostre Pla de Contingència:
Els símptomes de la malaltia, són 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. (Aquests són els que
actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però poden ser sotmesos a canvis.)
Es recomana que els alumnes es prenguen la temperatura abans d’eixir de casa.
Com cal actuar davant l'aparició de símptomes, en el supòsit de sospita al centre se conduirà a
l’alumne a l'espai “COVID-19” i 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. Si els símptomes comencen a casa, la familia activarà
igualment el protocol i comunicarà al centre l’inici.
1.Quan no s'ha d'acudir al centre educatiu?
- Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19. En aquest cas 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 ].
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.
- Si s'ha estat en contacte estret (a una distància menor d’1,5 metres durant un temps de 15 o
més minuts amb convivents, familiars i persones que hagen estat en el mateix lloc que un cas
mentre aquest presentava símptomes) o s'haguera compartit espai sense mantindre la distància interpersonal amb una persona afectada per la COVID-19, fins i tot en absència de símptomes, en almenys 14 dies.
S'ha de realitzar
un seguiment per si apareixen
de la malaltia.
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Consells per a l'aïllament en casos lleus o en investigació. Generalitat Valenciana
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/aislamiento_cas.pdf/e22b38d4bbba-763f-edcd-0258bd3ed0be?t=1585653453190 ]
2. Mesures de distància interpersonal, establim l’obligació de l'ús de 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. Preguem en el cas de mascaretes de
tela, es tinga amb compte el llavat i la duració de la seua vida útil. No es permet l'ús de
mascareta amb vàlvula exhalatòria. Dins de l’aula garantim una distancia interpersonal de 1.5
metres.
“Com utilitzar una mascareta de manera segura. Què has de fer.”
Vídeo Ministeri de Sanitat: Disponible en: https://www.youtube.com/watch?
v=aCPY6ROpAuI
3. La higiene de mans: Recomanem tant a casa com al centre, la 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, si no és possible la rentada correcta de mans o de manera
complementària, es pot utilitzar la desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic. Al centre els proporcionarem, tant sabó, com paper als serveis, i gel hidroalcohòlic a l’aula i
l’entrada/eixida del IES, deveu comprendre que s’ha fer un ús racional i responsable de tot.
Aquesta és la mesura més recomanable educativament que s’ha transmetre de manera important
tant per la seua eficàcia en la present situació com per suposar un aprenentatge higiènic molt rellevant.
4. Altres mesures de prevenció personal, 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.
- 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.

5. Entrades i eixides al centre educatiu.
• Hem senyalitzat zones d'entrada i eixida al recinte educatiu diferenciades. Preguem
seguiu les indicacions, i pregunteu als professors, qualsevol dubte.
• Per als menors que vingau acompanyats de familiars pot resultar d'interès pràctic
assenyalar als acompanyants, una distància a 2 o més metres de l'accés al recinte, des
d'on poder deixar-vos perquè accediu de manera autònoma al centre.
• S'han reduït al mínim els desplaçaments tidreu aula grup, de manera, que siguen els
professors o professores els qui acudisquen a l'aula de referència o realitzen les seues
sessions de manera telemàtica.
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• Deureu de transitar per l'interior de l'edifici i escales de forma ordenada i mantenint
la distància de seguretat. Ja que hem assenyalat línies de separació en el centre dels
corredors i indicat la necessitat de circular sempre per la zona indicada per a cada
direcció (“carril o camí dret”). També s'ha senyalitzat les escales i s'indicarà amb
cartells la recomanació, sempre que siga possible, de no tocar els passamans o
baranes. En les escales anem a recomanar deixar una distància de quatre escalons
entre persones que pugen o baixen.
• Es procurarà l'accés ordenat a les aules, que estaran obertes, mantenint la distància
de seguretat (1,5 metres) entre l'alumnat assistent. Prioritzarem, sempre que siga
possible, l'ús dels espais a l'aire lliure per a la realització de les activitats educatives i
d'oci.
Al centre, farem un recordatori al començament del matí sobre les mesures bàsiques
fins que les noves rutines siguen assumides per la comunitat escolar .
Aquest any, al ser aula-grup, i fins que no canvie la la situació de la pandèmia, les taquilles no
es podran utilitzar, per a no impedir o dificultar el flux de l’alumnat a les entrades, eixides i canvis de classe.
La interacció entre els éssers humans i l'entorn, estarà reduïda als contactes necessaris per a
no posar en risc a la resta de companys i professorat del centre, i sempre amb garanties de
seguretat.
Foment de la coresponsabilitat en la salut pròpia i la dels altres, és necessària la comunicació
fluida del centre i les vostres famílies i apel·lem a la responsabilitat dels pares i mares de
vosaltres per evitar que vingau al centre en el cas de presentar alguna simptomatologia, per
lleu que parega ser.
SI COL·LABOREM:
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