COL·LEGI CULTURAL
CURS 20-21

MESURES DE PREVENCIÓ COVID-19
Famílies de l’escola, ja estem en marxa!!! A continuació us presentem les
mesures de prevenció davant el COVID-19:







Mesures de seguretat
Mesures d’higiene
Grups de convivència estables
Fluxos de circulació
Control diari de símptomes COVID
Entrades i sortides esglaonades

MESURES GENERALS
 Presencialitat a les aules en condicions normals amb entrada i
sortida al centre de forma esglaonada.
 Prestació de tots els serveis escolars respectant les mesures
preventives.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 Higiene de mans: Rentarem les mans amb aigua, sabó, tovalloletes
d’un sol ús o amb gel hidroalcohòlic a l’arribada i sortida del centre,
abans i desprès de dinar, abans i desprès d’anar al lavabo i abans i
desprès de les diferents activitats, inclòs el pati.
 Mascareta:
 Educació Infantil: portaran la mascareta als espais comuns.
 Educació Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius:
serà obligatòria inclòs dins el grup estable.
 Distanciament:
 Dins els grups de convivència estable no és obligatori.
 D’1,5 metres, en general, tant a espais tancats com a l’aire lliure.

 Grups de convivència estables/grup classe.
 Aules adaptades a la normativa de prevenció i seguretat establerta.

(Possibles distribucions de l’alumnat mantenint distanciament físic)

 Ventilació: abans de l’entrada i sortida dels alumnes, portes i
finestres obertes sempre que sigui possible, i entre classe i classe.
 Neteja i desinfecció: periòdica i diària.
 Zones exteriors i comunes: en funció de l’activitat programada
farem ús del pati sempre que sigui possible, atès que són zones de
baix risc de transmissió.
 Sortida al pati de forma esglaonada, per grups estables en zones
delimitades.

REQUISITS PER PODER ASSISTIR PRESENCIALMENT
 Control diari de la temperatura i de l’absència de símptomes de
COVID.
 No haver estat positiu ni haver tingut contacte amb algun positiu
durant els darrers 14 dies anteriors.
 Tenir les vacunes al dia.

DETECCIÓ DE CASOS POSITIUS
 Recordem que cal controlar els possibles símptomes des de casa i
en cas de presentar-ne algun, no assistir a l’escola per la salut i
seguretat de tots.
 Control de temperatura abans de les entrades a l’escola.
 En cas de presentar símptomes al centre:
 Aïllament a un espai separat individual.

 Ús immediat de la mascareta, tant a l’afectat com a la
persona a càrrec.
 Contactar amb la família i amb el professional sanitari de
referència, que decidirà els passos a seguir.
 El professional sanitari plantejarà la possibilitat de
quarantena (14 dies) en tot en grup de convivència, segons
l’evolució del cas.

