
MESURES SANITÀRIES I DE PREVENCIÓ AL CENTRE 21-22

Mesures de prevenció personal per a tot l’alumnat i personal del
Centre

1- La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a
l'aire lliure, es manté en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un
espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas,
excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com
és el cas dels grups de convivència estables.

2- La neteja de les mans serà necessària abans i després de sortir de
l’aula, utilitzant els dispensadors de gel hidroalcohòlic situats a les portes
de les aules.
Quan anem als lavabos s’han de netejar les mans abans i després amb
aigua i sabó.

3- L’ús obligatori de mascaretes

És obligatòria sempre, en arribar i sortir del centre, als espais comuns
(passadís i sanitaris) i als espais de treball per a totes les edats (classes).

Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució de
la pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació.

La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la
norma UNE.

Ventilació, neteja i desinfecció i materials de treball

A- D'acord amb l'evidència científica més recent, la ventilació és una de les
principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això cal
seguir curosament les orientacions de ventilació:

 El Centre disposarà de ventilació forçada durant tota la jornada
laboral.

 A les pauses entre classe i classe, es deixarà un temps prudencial de
10 minuts per a, a més, obrir les portes i finestres i deixar passar la
ventilació natural.

B- La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les
superfícies és molt menys rellevant del que s'havia considerat inicialment.
Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària l'aplicació
dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.



La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una
periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en
aquelles superfícies de contacte habitual.

C- Es podran utilitzar, compartir i intercanviar els materials d’attrezzo,
escenografia i vestuari del centre entre l’alumnat, així com l’opció de
compartir materials portats de casa, sempre que compleixin condicions
d'higiene.

Espais

Àrea Social

Tornem a recuperar la zona social, tot seguint les mesures de prevenció
personal esmentades més amunt amb les funcions següents:

a) Es podrà utilitzar com a espai comú de reunió.
b) Es podrà utilitzar com a sala d’espera per a les famílies i l’alumnat que així

ho desitgin, mantenint en tot moment la distància social. En entrar al Centre
caldrà com tothom rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i portar la
mascareta posada.

No es podrà utilitzar per l’alumnat com a menjador ni a les pauses ni a l’horari
de dinar (15:00-16:00 h)

Si es podrà disposar per part de l’alumnat i el personal del centre la font d'aigua, la
nevera i el microones.

Vestidors

Els vestidors tornen a estar disponibles per l’alumnat.

En cap cas es farà us del vestidor com a espai de reunió, tindrà un us exclusiu
per a rentar-se i canviar-se de roba sense entretenir-se, tot mantenint sempre les
mesures de prevenció personal.

No serà tampoc un espai habitual d’emmagatzemar objectes personals, ni
d’attrezzo, i caldrà buidar-los al finalitzar l’horari lectiu.

Les pauses

A les pauses es permet la interacció entre diferents grups de convivència
estable, fent ús de la mascareta.



Fluxos de circulació

Per evitar l'aglomeració de persones en un lloc del Centre es mantindrà la
senyalística dels circuits d’entrada i sortida.

En entrar al centre els alumnes s'han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic,
mantenir la distància sanitària i portar la mascareta posada.

No s’ha de prendre la temperatura a l’entrada.

L’alumnat dels cursos regulars esperarà abans de començar les classes a
l’Àrea Social o fora a l’entrada del carrer a que el professorat els vingui a
buscar.

Gestió de casos

S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o
simptomatologia susceptible de ser covid-19 en el centre educatiu.

El gestor de covid-19 del Centre (ricard.boluda@eltimbal.org) valorarà la
casuística de cada cas i les mesures del protocol a seguir.

És molt important que l’alumnat en general i/o les seves famílies es
responsabilitzin davant la sospita o evidència de simptomatologia, no venint al
centre i informant immediatament al gestor de covid-19.

Documents de referència
Per a l’elaboració de les mesures de prevenció hem tingut en compte els marcs de
referència següents:

 Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de
la pandèmia COVID 19 (Departaments d’Educació i Salut. Maig 2021)

 Pla d’inici del curs escolar 2021-2022 en l’actual context de pandèmia
(Departaments d‘Educació i Salut. 30 d’Agost de 2021)


