
PROTOCOL  D'ACTUACIÓ,  PROTECCIÓ  I  PREVENCIÓ
DAVANT DE LA COVID-19

*Las famílies hauran d'omplir  la   declaració  responsable  per  a  garantir  el
compromís i el compliment de les nomas de salut i higiene. El model a omplir
està com a ANEX i en la web del centre. 

Tota la comunitat educativa ha de complir les mesures previstes per a la
protecció i prevenció del Covid-19

- Es mantindrà una distància interpersonal com a mínim de 1’5 metres.

- No es podrà accedir al centre: amb símptomes compatibles amb COVID-
19,  situació d'aïllament per  haver  donat  positiu  a  la  COVID-19,  quan
s'està esperant el resultat d'una PCR o una altra prova diagnòstica i en
cas de trobar-se en quarantena domiciliària.

- Les classes lectives seran de menor duració per a realitzar una correcta
desinfecció de les aules (cadires, faristols, instruments…), i ventilar l'aula
cinc-deu minuts entre alumne/a o grup, tal com marca la normativa.

- Els  pares  dels  menors  que  necessiten  ser  acompanyats  no  han
d'abandonar  els  voltants  del  centre  fins  a  comprovar  que  estos  han
passat  el  control  de  temperatura  a  l'entrada,  així  com  extremar  la
puntualitat,  tant  en  l'arribada  com  en  l'arreplega,  per  a  evitar
aglomeracions.

- L'entrada  es  realitzarà  per  la  zona  del  garatge  i  l'eixida  per  l'accés
principal. 

- Els  dimecres  i  divendres  al  matí  l'entrada  i  eixida  serà  per  la  porta
principal, pujada i baixada de l'escala per la part dreta. Estos dos matins
l'alumnat esperarà que el Professor/a baixe a arreplegar-los.

- Màscara  obligatòria  en  tot  el  Centre  (exceptuant  les  classes  amb
instrument de vent), es recomana portar una altra de recanvi. Es prendrà
sempre la temperatura (en cas de tindre 37’5º o més no es podrà accedir



al Centre), s'utilitzarà l'estora de desinfecció del calçat i es netejaren les
mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada del centre.

- Tots els accessos i eixides així com itineraris pels quals deambular en el
centre estaran degudament senyalitzats,  fent especial insistència en la
distància de seguretat interpersonal de 1’5 metres.

- Respectar les indicacions  d'aforament que es contemplen en la porta
d'entrada de cada estada (neteges, oficines, despatxos, biblioteca, etc.) i
les  indicacions  de  prohibició  d'entrar  a  qualsevol  estada  que  així  ho
indique.

- L'accés a les aules serà ordenada i mantenint la distància de seguretat.

- L'alumnat  ha  d'extremar  la  puntualitat,  i  en  el  cas  de  les  classes
individuals entrar a l'aula per a no romandre pels corredors.

- L'alumnat  de vent-metall de l'assignatura d'Orquestra disposarà d'una
paperera per cada dos alumne/as per a tirar la saliva de l'instrument.
Una  vegada  finalitzada  la  classe  l'alumnat  ha  de  tirar  la  bossa
degudament tancada en el contenidor.

- El professorat de vent-metall disposarà d'una paperera addicional per a
tirar la saliva de l'instrument. Una vegada finalitzada la jornada laboral
haurà de tancar la bossa perquè siga retirada pel servici de neteja. 

- L'alumnat no podrà intercanviar cap tipus de material i no es tindrà a la
seua disposició el material del centre.

- Llavat de mans constant, evitar tocar-se el nas, boca i ulls, al tossir o
esternudar fer-ho en el plec del colze i utilitzar mocadors de paper.

       
    S'han  distribuït   aules  per  a  garantir  la  seguretat,  amb  marques

assenyalant el lloc que ha de col·locar-se la cadira. 
       
      Sobre la secretaria i atenció a pares: es fomentarà per tots els mitjans la

comunicació telemàtica, per mitjà de correu electrònic o telèfon, quan
s'haja d'atendre per finestreta s'haurà de demanar cita prèvia en l'horari
estipulat i sempre mantenint la distància de seguretat d'1´5 metres.

El  Centre  disposa d'una sala  d'aïllament.  El  responsable Covid o la
direcció contactarà amb la família de la persona amb simptomatologia,



qui  esperarà  fins  que  vinguen  a  arreplegar-ho.  La  família  haurà  de
contactar amb el seu centre de salut per a avaluar el cas. Si la persona
amb símptomes és un treballador o treballadora contactarà amb el seu
centre  de  salut  o  amb el  Servici  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  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 el 112.

Es  considera  que  una  persona  presenta  simptomatologia  compatible
amb  Covid-19  quan  presenta  una  infecció  respiratòria  aguda  amb
aparició sobtada de febra i sensació de falta d'aire. També pot presentar
tos seca, disminució de gust i olfacte, mal de gola, dolor muscular, mal
de  cap  cansament,  diarrea  i  vòmits  (Estos  són  els  símptomes  que
actualment definix el Ministeri de Sanitat, però poden veure's sotmesos a
canvis). En esta circumstància, s'ha de contactar amb el centre de salut
o amb el seu professional sanitari de referència.

El pla de contingència està disponible en el centre per a tot aquell
que vullga consultar-ho

INFORMACIÓ  I  NORMATIVA  PUBLICADA  PER  LA  CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT          

Actualització   de  la  guia  per  a  la  "Gestió  de  casos  COVID-19  en  els  centres  educatius  

d'ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172263413/14092020_CAST_GESTI%C3%93N_DE_CASOS_COVID_ICP.pdf/d0146dcb-0fd5-460d-a060-309a87641f1e
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172263413/14092020_CAST_GESTI%C3%93N_DE_CASOS_COVID_ICP.pdf/d0146dcb-0fd5-460d-a060-309a87641f1e

