Protocol COVID
Curs 20-21
PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ ENFRONT DE LA TRANSMISSIÓ I EL
CONTAGI DEL SARS-CoV-2

El Col·legi NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ha elaborat un document amb mesures
d'higiene i prevenció i protocols específics d'actuació contra la COVID-19 davant d'un retorn
a la docència presencial a partir de setembre de 2020.
Totes aquestes mesures s'actualitzaran en virtut de les mesures adoptades en qualsevol
moment per l'Administració competent.

MESURES GENERALS
S'han establert com a mesures generals de prevenció contra la COVID-19, les següents:
•

No estarà permés l'accés al centre si s'han produït símptomes en els últims 14 dies (tos, febre
37,5 o més, dificultat per respirar, etc.). No s'ha de visitar el centre fins que els treballadors
sanitaris pertinents confirmen l'absència de risc per a la persona mateixa i per a altres
persones que puguen tenir contacte.

•

El temps de quarantena s'ha d'establir si han estat en estret contacte amb una persona
afectada per COVID-19 o si la persona té algun símptoma, fins i tot si és lleu.

•

Ús de la mascareta, preferentment higièniques o quirúrgiques, per a l’alumnat:
-

Educació Infantil: no serà obligatòria però sí recomanable en l’accés al centre.
Educació Primària i Secundària: serà obligatòria fins i tot dins l’aula.

•

Es mantindrà la distància interpersonal d’almenys 1,5m des de 3r de Primària fins a 4t
d’ESO.

•

El professorat i la resta de professionals del centre requerirà ús obligatori de mascareta.

•

Mantenir la distància social.

•

S'utilitzarà solució hidroalcohòlica per desinfectar les mans. El centre proporcionarà
aquesta solució a tot el personal que accedeixi a l'escola.

•

Higiene freqüent de mans acuradament amb gel i/o sabó i aigua durant almenys 20
segons.

•

S'evitarà el contacte físic en salutacions de mans, petons, abraçades... així com tocar
superfícies comunes.

•

S’evitarà tocar-se els ulls, el nas o la boca.

•

Adoptar mesures d'higiene respiratòria: en tossir o esternudar cobrir-se la boca i el nas amb
un mocador i tirar-lo en una paperera d'escombraries amb una tapa i pedal. Si no hi ha
mocadors disponibles, utilitzeu l'interior del colze per no contaminar les mans.
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•

Els equips informàtics que siguen utilitzats per més d'una persona seran desinfectats entre
l'ús d'una persona i una altra.

•

No hi haurà files al pati. Els alumnes entraran per la porta i a l'hora corresponent i aniran
directament a la classe.

•

Els avisos es faran a través del correu electrònic, evitant, en la mesura del possible, l'ús del
paper.

•

Es desinfectaran els telèfons d’ús compartit després del seu ús.

•

No estarà permès l'ús de la fotocopiadora per cap altra persona que no siga el/la responsable
de porteria.

•

Els estudiants no seran enviats a la infermeria, a la porteria, al menjador, a direcció, a
secretaria o al servei informàtic.

•

La roba utilitzada a l'escola (inclòs el davantal) s'ha de rentar diàriament (mínim a 40º o
qualsevol mètode que garantitze la seua higienització) en arribar a casa. Així com també les
mascaretes de tela reutilitzables, segons les recomanacions del fabricant.

•

Serà OBLIGATORI el control de temperatura del xiquet així com del professorat tots els
dies en arribar al centre.

•

Es prohibeixen reunions informals o concentracions en entrades, passadissos, zones
comunes... És imprescindible evitar multituds a les entrades del centre.

MESURES ESPECÍFIQUES ESTUDIANTS
•

Es promouen els hàbits indicats en les mesures d'higiene i seguretat.

•

D'acord amb la Resolució de 17 de juliol de 2020 per la qual s'aproven les instruccions per a
l'organització i el funcionament dels centres que proporcionen educació infantil i educació
primària de segon cicle, les famílies han de presentar una declaració responsable que
prepararà conjuntament el Ministeri de Salut Universal i Salut Pública i el Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport , per garantir el compliment de les normes sanitàries i d'higiene
dels estudiants d'acord amb els protocols que es determinen en el Pla de Contingència del
Centre.

•

Es justificaran les faltes d’assistència el mateix dia de l’absència, mitjançant correu
electrònic o missatge al tutor. Qualsevol falta d’assistència serà enregistrada pel servei
d’infermeria i s’establirà un seguiment per tal de controlar possibles contagis.

•

Es recomana administrar a casa la medicació que cada xiquet necessite. En el centre
s’administraran aquelles que siguen imprescindibles i sempre amb prescripció mèdica.

•

Les entrades i eixides es faran d'una manera esglaonada.

•

L'ús de l'ascensor es limitarà a les persones amb mobilitat reduïda. El seu ús estarà limitat a
1 persona o 2 quan vagen acompanyats d'un menor.

•

Cada alumne portarà un "kit" higiènic format per màscares i mocadors de paper.

•

Ús de mascareta:
-

En Educació Infantil: la mascareta no és obligatòria però es recomana que l’alumnat
major de 3 anys porten mascareta per accedir al centre.
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-

En Educació Primària: la mascareta és obligatòria fins i tot a l’aula.

-

En Educació Secundària: la mascareta és obligatòria fins i tot a l’aula.

•

L’alumnat només portarà a l'aula el material essencial.

•

No es compartirà material, bolígrafs, llapis, menjar, begudes, gots, plats, coberts,...

•

Els estudiants que porten davantals i/o pitets els portaran diàriament a casa per rentar-los.

•

En infantil, els xiquets i les xiquetes no portaran mai joguines o material de casa.

•

Si un/a alumne/a té símptomes a l'aula: febre, tos, alteracions gastrointestinals, trastorns de
la pell o falta d'alè, la família sempre serà cridada per arreplegar-lo.

•

Mentre l'estudiant amb símptomes sigui a l'escola, romandrà aïllat a la SALA COVID
acompanyat d'un adult encarregat d'això, SEMPRE amb protecció. En aquest cas, la màscara
FPP2 (sense vàlvula) s'ha d'utilitzar per a la persona responsable i mantenir la distància de
seguretat. Mentre es neteja l'aula, els estudiants sortiran al pati.

•

L'aula on ha estat un xiquet amb símptomes serà netejada i desinfectada.

•

L'estudiant amb símptomes NO podrà assistir al COL·LEGI EN UN PERÍODE DE 14
DIES, llevat que haja estat avaluat per un metge i aquest indique que l'estudiant sí pot anar a
l'escola.

•

Es faran xarrades i tutories per tal de conscienciar l’alumnat de la necessitat de complir les
mesures de seguretat i d’higiene.

MESURES ADOPTADES AL CENTRE
•

Totes les instal·lacions del centre han estat desinfectades.

•

Subministrament de material preventiu i s'establirà un sistema de control i reposició d'aquest
material.

•

Les reunions telemàtiques i la tutoria s'implementaran per a les famílies que prefereixen
mantenir-la d'aquesta manera. I quan es porten a terme de forma presencial, es prendran les
mesures d'higiene i seguretat pertinents. Per dur a terme aquestes tutories, s'haurà de
demanar cita prèvia.

•

Les famílies només podran accedir a l'edifici de l'escola en cas de necessitat o indicació del
professorat o equip directiu, complint sempre amb les mesures de prevenció i higiene.

•

S’aconsella un sol acompanyant de la unitat familiar per estudiant.

•

Es limitaran al màxim els tràmits de manera presencial. I si cal, només es permetrà l'accés a
la secretaria d'una persona per gestió. El públic estarà sempre protegit per una pantalla,
prèviament instal·lada en els taulells.

•

Es recomana caminar sempre per la dreta per desplaçar-se pel centre.

•

Les instal·lacions es ventilaran regularment. Les aules es ventilaran en cada canvi de classe.

•

En les classes en què entra més d'un professor, es proporcionarà un dispensador higiènic per

•

Es reforçarà el servei de neteja.

netejar les superfícies en ús en entrar i eixir de les aules.
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•

Es col·locaran papereres amb tapa i pedal.

•

S’actualitzarà la capacitat de les classes per limitar-la al nombre de persones que garanteixen
la distància de seguretat, tant en activitats col·lectives, com en qualsevol altre ús de la
instal·lació.

•

S'han establert controls d'incidències per supervisar les situacions ocasionades per prevenir
riscos i actuar com un mecanisme d'alerta primerenca.

•

Cartells i materials: s'han elaborat pòsters al centre per informar sobre les mesures d'higiene
i protecció establertes per les autoritats sanitàries contra la COVID-19. Així mateix, s'ha
senyalitzat la direccionalitat dels desplaçaments a la planta baixa del centre. A més, s'han
col·locat catifes de desinfecció a les entrades.

•

S'ha revisat el protocol de remissió dels estudiants a la infermeria.

•

En aquest curs, excepcionalment, NO es realitzaran activitats extraescolars, ni
complementàries, ni funcionarà l’aula matinera ( segons l’acord del Consell Escolar).

MESURES A L'AULA
•

Les aules tindran senyalització específica per al recordatori de mesures d'higiene i prevenció
per a estudiants i professors.

•

Les portes de l'aula sempre han de romandre obertes.

•

Les posicions (alternades) permeses en els escriptoris s'han de respectar si es comparteixen.

•

A prop de cada aula hi haurà un dispensador d'alcohol-gel que sempre s'ha d'utilitzar en
entrar a l'aula i sempre que siga necessari.

•

A cada aula hi haurà un kit de neteja, tant el professorat com els alumnes que utilitzen l'aula
desinfectaran ABANS d'utilitzar la taula, la cadira i qualsevol material que s'utilitze i
romangui a l'aula si ha de ser utilitzat posteriorment per altres alumnes o un altre professor.
També farà el mateix amb ordinador, teclat, comandament.

•

Les aules es ventilaran en cada canvi de classe.

•

No és recomanable l’ús de ventiladors.

•

Les aules disposaran d'un servei de reforç de neteja i es desinfecten si es detecten casos amb
símptomes.

•

Els iPads d'aula mòbil i el material compartit seran desinfectats pels estudiants després de
cada ús.

•

En Infantil es recomana l'ús de guants per manejar les secrecions dels alumnes.

MESURES AL PATI
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•

Els patis es sectoritzaran i s'han establert tres horaris de pati diferents per evitar la
concentració d'estudiants.

•

Abans i després del pati, sempre es realitzarà un rentat de mans adequat i/o ús de gel
hidroalcohòlic.

•

Les fonts d'aigua romandran tancades, cada alumne haurà de portar de casa una ampolla
d'aigua marcada amb el seu nom. Per evitar vessaments, en xiquets, seran d'un disseny que
els permet beure sense desenroscar la tapa (amb pitorro).

•

Queda prohibit portar joguines de casa a utilitzar en el temps d'esplai i durant les pauses. No
es podran utilitzar balons.

MESURES EN ELS SERVEIS
•

Estarà disponible material per a una correcta higiene

•

No entres si tots els lavabos estan ocupats.

•

Espereu a la porta d'accés fins que estiga lliure.

•

Mantenir una distància segura d'un metre i mig.

•

Es mantindrà la porta principal sempre oberta.

•

Es mantindrà un augment de la neteja i la desinfecció.

MESURES EN SALES DE REUNIONS
•

Les reunions presencials seran limitades.

•

Es netejaran i es ventilaran abans i després de l'ús.

•

Hi haurà un dispensador d'alcohol-gel que s'utilitzarà SEMPRE en entrar a l'habitació.

•

Cal respectar les posicions permeses.

•

Estaran equipades amb un kit de neteja que ha de ser utilitzat per tot el personal assistent en
tots els objectes utilitzats per ell en aquesta sala.

MESURES AL MENJADOR
•

Es proporcionarà temps per al rentat de mans abans d'accedir al menjador i després de
menjar.

•

El servei es realitzarà de manera esglaonada i sectoritzada.

•

S'afavorirà que els estudiants es queden amb els seus grups de referència.

•

Els monitors i el personal de menjador i cuina portaran màscara.

•

Es minimitzarà la manipulació d'aliments per part dels estudiants.

•

Entre cada un dels torns de menjador es durà a terme la desinfecció de taules i ventilació del
menjador.
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MESURES EDUCATIVES
•

Garantim l'ensenyament presencial sempre que les autoritats sanitàries no imposen mesures
de confinament extraordinàries. De qualsevol manera, l'escola està preparada per donar una
resposta educativa híbrida alternant l'educació presencial amb l'educació a distància o només
l'ensenyament en línia en funció del cas. Cada etapa tindrà un protocol d'ensenyament en
línia.

•

Les direccions pedagògices han proporcionat un horari alternatiu en funció del grau
d'autonomia dels estudiants i del nivell educatiu que es pot activar en cas de cessament
d'activitat presencial.

•

L'escola ha reforçat el seu compromís amb la tecnologia al servei de l'aprenentatge equipant
totes les aules que s'utilitzaran amb pissarres o monitors perquè tots els alumnes disposen de
les mateixes oportunitats docents. A més, està previst incorporar noves eines per al suport de
les classes de manera telemàtica (en línia) en cas que siga necessari implementar mesures
d'aprenentatge a distància.

PREGUNTES FREQÜENTS
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*Quan no s’ha d’acudir al centre educatiu?

No poden accedir al centre educatiu l’alumnat, el professorat i altres professionals que es
troben en alguna de les circumstàncies següents:
En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19.
Quan es troben en situació d’aïllament per haver sigut positius per a la COVID-19.
En cas que s’estiga esperant el resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
En cas d’estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada
de COVID-19 o amb símptomes compatibles.
Es considera que una persona presenta simptomatologia compatible amb la infecció per SARS-CoV-2
quan presenta una infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada amb febre, tos i sensació de falta
d’aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i de l’olfacte, esgarrifances, mal de
gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits (aquests són els símptomes que
actualment defineix el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis).
En aquesta circumstància, s’ha de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertany
i/o mitjançant l’app GVA Coronavirus per a mòbils
*Què ocorre amb els escolars que presenten condicions especials de salut?
L’alumnat que presente condicions de salut que el faça més vulnerable a la COVID-19 (com,
per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o
hipertensió arterial) pot acudir al centre, sempre que la seua condició
clínica estiga controlada i així ho permeta, i mantinga les mesures de protecció rigoroses, excepte que tinga la
indicació mèdica de no assistir-hi.
*Quan és obligatori l’ús de la mascareta en l’alumnat?
♣Educació Infantil: la mascareta no és obligatòria. Recomanable en els accessos al centre.
♣Educació Primària: l’ús de mascareta és obligatori en majors de 6 anys, independentment de la manera en què
s’organitzen les aules (GCE o grups organitzats amb distància d’1,5 m).
♣A partir d’Educació Secundària: ús obligatori de mascareta.
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