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1. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL.LECTIVA 
 
 
FASE 2 i FASE 3 
 
1.1 Higiene de mans 
 

- Tots els lavabos del centre comptaran amb aigua corrent, sabó i paper assecant. 
- S’assegurarà solució hidroalcohòlica a tots els espais on no hi hagi lavabo. 
- Hi haurà cartells informant de la correcte higiene de mans. 
- El rentat de mans amb sabó serà la primera mesura d’elecció i si no és viable                

aquesta mesura, es disposarà de solució hidroalcohòlica per mantenir la higiene           
adequada. 

- L’ús de guants no és recomenable de forma general. El professorat i personal docent              
usarà guants d’un sol ús quan hi hagi d’haver contacte amb fluids corporals. 

- Es limitarà al màxim l’ús de documents en paper i la seva circulació. 
 

- La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions: 
  

a. En començar i finalitzar la jornada 
b. Després d’anar al lavabo 
c. Després de tossir, esternudar o mocar-se 
d. Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones 
e. Després de retirar-se le guants, si se n’empren 
f. Sempre que les mans estiguin visiblement brutes 
g. Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (taules, ordinadors…) 

 
- Materials necessaris per a garantir una correcte higiene de mans: 

 
a. Gel o solució hidroalcohòlica 
b. Sabó 
c. Paper assecant 
d. Contenidor amb tapa i pedal (residus de rebuig) 

 
1.2 Higiene respiratòria 
 

- Es garantirà que totes les aules o espais comuns disposin de ventilació. 
- Tots els espais han de ventilar-se 5 minuts abans d’iniciar la jornada, després de              

cada canvi de classe i després de casa ús. 



- S’adoptaran mesures d’higiene respiratoria en tossir o esternudar, cobrint-se la boca           
i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús; el mocador s’ha de tirar                   
inmediatament a la paperera amb tapa. 

- El personal docent o no docent emprarà una màscara higiènica a l’hora de realitzar              
cures i en cas de contacte estret. 
 

- Material necessari per garantir una correcta higiene respiratòria: 
 

a. Mocadors d’un sol ús 
b. Màscares higièniques 
c. Màscares quirúrgiques 
d. Contenidor amb tapa i pedal 

 
1.3 Higiene de superfícies 
 

- Es realitzarà una neteja i desinfecció diària de les instal.lacions al manco un vegada              
al dia. Es tindrà especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents (poms              
de portes, de finestres, taules, passamans, telèfons…) 

- Els banys es netejaran en funció de l’ús i com a mínim 3 vegades al dia. 
- S’han d’extremar les condicions de neteja de les taules, eines i ordinadors. 
- S’ha d’evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc). Cada           

alumne, professorat i personal no docent disposarà del seu material. 
- No es poden dur de casa juguetes o altres objectes no autoritzats pel centre. 

 
1.4 Mesures de control 
 

- Tot el personal del centre, inclosos els alumnes, es vigilaran el seu estat de salut i es                 
prendran la temperatura a diari abans d’anar al centre educatiu. En cas de presentar              
febre (>37,5ºC) quedaran al domicili i contactaran amb el centre de salut. 

- En el cas que hi hagi algun membre de la família que presenti també algún síntoma,                
es quedarà també al domicili per evitar posar en risc els demés. 

- Recomanacions pel professorat: si el professorat i el personal no docent presenta            
símptomes compatibles amb els SARS-CoV-19, seguirà les pautes del Protocol de           
vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19           
entre els professionals adults dels centres educatius. 

- Recomamacions per l’alumnat i les famílies: si durant la jornada escolar un/a            
alumne/a presenta símptomes compatibles amb SARS-CoV-19 seguirà les pautes         
del Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles            
amb COVID-19 entre l’alumnat. 

 
 
2. MESURES DE DISTANCIAMENT FÍSIC 

 
-Per evitar aglomeracions, les famílies només podran entrar a l’edifici escolar en cas de              
necessitat o indicacions del professorat o personal no docent o equip directiu, complint les              
mesures de prevenció i higiene. 
 
-Garantir la distància de 2m:  
 
S’ha de garantir la separació mínima de 2 metres entre persones en totes les activitats que                
ho permetin, incloses les entrades i sortides de l’aula. 
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