PROTOCOL COVID-19
Davant la situació sanitària actual (Covid-19), ITES ha elaborat el següent protocol, seguint les
directrius facilitades pel Departament d’Educació i el Departament de Salut de Catalunya.
Amb les mesures que a continuació us detallem, tenim per objectiu treballar en un entorn
segur i higiènic pel nostre alumnat i personal del centre.

MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL
Distanciament físic
En els espais comuns, s’haurà de mantenir la distància de seguretat d’1,5 m i evitar coincidir
en les entrades/sortides amb grups no estables.
S’han establert recorreguts marcats per accedir als espais, a les zones amb major aforament,
sobretot a l’edifici principal. Aquests recorreguts s’han de respectar en tot moment.
S’ha d’evitar romandre als accessos al centre sense distància de seguretat i sense mascareta.
Recordem que, la llei antitabac no permet fumar a la porta d’un centre educatiu i, d’acord
amb la normativa de sanitat, tampoc al carrer si no es pot garantir la distància de seguretat
de 2 m.
Per evitar aglomeracions en les primeres hores d’accés al centre i, donat que l’horari de cada
grup és dinàmic, l’accés a les aules no serà esglaonat per curs, sinó que s’amplia el temps
d’entrada permeten que l’alumne quan arribi vagi directament a l’aula i no s’hagi d’esperar
ni al carrer ni a les zones comunes. Al matí les aules s’obriran a les 8.10 h, deixant 20 minuts
de marge i a la tarda s’obriran a les 15.00 h.
Per evitar l’encreuament entre la sortida dels alumnes de torn matí amb l’entrada dels
alumnes de torna tarda, al migdia les classes acabaran a les 14.50 h i la primera classe del torn
de tarda començarà a les 15.10 h.

Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la
del personal docent i no docent.
Per tant, es requereix la rentada de mans:

•
•
•
•

A l’arribada i a la sortida del centre
Abans i després dels àpats
Abans i després d’anar al WC
Abans i després de les diferents activitats (també de les pauses i descansos).

Ús de mascareta
Els alumnes, docents i personal de centre, hauran de fer ús OBLIGATORI de la mascareta dins
del centre en tot moment.
Tipus de mascareta: al Pla d’actuació es proposa l’ús de mascareta higiènica amb compliment
de norma UNE. En aquest moment i vistes les darreres recomanacions, es considera que és
suficient que sigui una mascareta higiènica (malgrat que si és possible, es recomana que
compleixi les normes UNE).

Temperatura
Es prendrà la temperatura de tot el personal del centre a l’arribada al mateix.
Així mateix, a l’arribada dels alumnes al centre, es farà un control diari de la seva temperatura.
El responsable serà el docent corresponent a la mateixa aula, per evitar aglomeracions a
l’entrada.

Neteja, desinfecció i ventilació
El centre es netejarà i desinfectarà, de manera general, al finalitzar la jornada. Així i tot, s’ha
augmentat la presència del personal de neteja al llarg de tot el dia per mantenir netes les
zones comunes i d’entrada i sortida de les Aules i edificis, que entenem són les zones amb
més risc.
Durant la jornada acadèmica:
Els WC i les zones d'accés es netejaran 4 cops al dia, abans cada pausa i al final del dia.
Els alumnes i docents col·laboraran en la neteja/desinfecció del seu espai de treball (taula i
cadira) a l’inici de cada classe (si és que canvien d’espai).
El material tècnic (ordinadors, càmeres, etc.) es netejaran i desinfectaran per part de l’equip
de neteja i/o a la recepció del material a Logística.

REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE
L’alumnat haurà de fer entrega de la declaració responsable abans del dia 14 de setembre,
amb la qual assumeix el compromís responsable davant la pandèmia d’acord amb les
instruccions rebudes per part del Departament d’Educació.
Abans de l’arribada al centre, s’haurà de verificar (per part de l’alumne major d’edat o per la
família o tutors del menor d’edat) el nostre estat de salut i comprovar que no tinguin una
temperatura superior a 37,5.C ni cap símptoma dels indicats a la següent taula:

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19
(D’acord amb la resolució de mesures extraordinàries de salut a les escoles 20-21)

Més de 14 anys
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Febre o febrícula superior a 37,5º
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Alteració del gust o de l’olfacte
Vòmits o diarrees
Mal de cap
Malestar
Calfreds
Dolor muscular

Tampoc es pot accedir al centre educatiu, si l’alumne presenta alguna de les següents
situacions:

•
•
•
•
•

Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
Es troba en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es
valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions
a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu

MOLT IMPORTANT!!! En cas de presentar algun dels símptomes indicats,
l’alumne/família/tutors legals tenen l’OBLIGACIÓ de contactar amb el seu CAP de referència
i comunicar la resposta al centre.

GESTIÓ DE CASOS
D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació i el Departament de Salut remeses
als centres educatius, en el supòsit que un alumne es trobés malament durant l’horari
acadèmic i presentés símptomes compatibles amb la Covid-19, haurà de posar-ho en
coneixement del docent/tutor o Direcció del centre per iniciar el protocol d’aïllament en una
sala d’ús individual i posterior comunicació a les famílies.
A partir d’aquí, l’alumne marxarà a casa i haurà de contactar, OBLIGATÒRIAMENT, amb el
seu CAP de referència i comunicar la resposta al centre.
Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’alumne i la família amb qui conviu hauran
d’estar en aïllament al domicili fins a conèixer-ne el resultat.
Si la PCR és positiva, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment
dels contactes estrets.
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de
l’autoritat sanitària.

RETORN AL CENTRE
PCR negativa o no ha estat necessari realitzar-la
L’alumne es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les
recomanacions del servei de salut.

De manera general, es podrà reincorporar quan faci 24 hores que es troba sense febre.

PCR positiva
L’alumne no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atès per l'atenció primària i s’ha indicat
aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de L’OMS, l’aïllament es mantindrà durant
almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores
des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de control.
En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a
l’escola o a l’institut.

MESURES A l’AULA

Aules Polivalents (teòriques)
•
•
•

Ús de la mascareta obligatori en tot moment.
Neteja de mans amb solució hidroalcohòlica en entrar a l’aula i després de cada pausa.
Neteja de l’espai de treball a l’inici de la classe.

Aules tècniques (ordinadors)
•
•
•
•
•
•

Ús de la mascareta obligatori en tot moment.
Neteja de mans amb solució hidroalcohòlica en entrar a l’aula i després de cada pausa.
Recomanació d’utilitzar guants d’un sol ús (no obligatori).
Obligatori que cada alumne porti els seus auriculars de casa.
Obligatori portar el pendrive de 16Gb subministrat pel centre, per guardar els treballs.
Ús de tablets, prèvia comunicació a Logística el dia abans, per deixar-la a l’aula.

Platós:
•
•
•
•
•
•
•

Ús de la mascareta obligatori en tot moment.
Neteja de mans amb solució hidroalcohòlica en entrar a l’aula i després de cada pausa.
Possibilitat de treballar amb protector facial quan el consideri que no es poden
garantir les distàncies mínimes d’1,5 metres de distància.
El professor és el responsable de netejar el material que es comparteixi entre els
alumnes a l’aula.
Possibilitat de treballar amb guants vinílics (no obligatori).
Pauses cada 60 minuts per evitar coincidir amb les pauses de la resta d’alumnes.
Neteja amb polvoritzadors de solució hidroalcohòlica, de les espumes dels micròfons
després de cada ús!!! Aquesta neteja l’ha de fer l’alumne, supervisat pel professor.

•
•
•
•

Neteja amb polvoritzadors de solució hidroalcohòlica, del material (no electrònic)
després de cada ús!! Aquesta neteja l’ha de fer l’alumne, supervisat pel professor.
Neteja amb polvoritzadors de solució hidroalcohòlica, del material electrònic
(càmeres, monitors, etc.) després de cada ús!! Aquesta neteja la farà el professor.
Ús obligatori de guants vinílics si es treballa amb perxa per enregistrar Àudio.
Ús obligatori de guants vinílics si es treballa amb gravadors o monitors amb pantalla
tàctil.

Estudi de Gravació i Aula de Ràdio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ús de la mascareta obligatori en tot moment.
Neteja de mans amb solució hidroalcohòlica en entrar a l’aula i després de cada pausa.
Possibilitat de treballar amb protector Facial quan el professor consideri que no es
poden garantir les distàncies mínimes d’1,5 metres de distància.
El professor és el responsable de netejar el material que es comparteixi entre els
alumnes.
És obligatori treballar amb guants vinílics.
S’ha de treballar amb un protector d’un sol ús a les orelleres dels auriculars.
Pauses cada 60 minuts per evitar coincidir amb les pauses de la resta d’alumnes.
Neteja amb polvoritzadors de solució hidroalcohòlica, de les espumes dels micròfons
després de cada ús!!! Aquesta neteja l’ha de fer l’alumne, supervisat pel professor.
Neteja amb polvoritzadors de solució hidroalcohòlica, del material (no electrònic)
després de cada ús!! Aquesta neteja l’ha de fer l’alumne, supervisat pel professor.
Neteja amb polvoritzadors de solució hidroalcohòlica, del material electrònic
(càmeres, monitors, etc.) després de cada ús!! Aquesta neteja la farà el professor.

Plató Multicam i Control de Realització:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ús de la mascareta obligatori en tot moment.
Neteja de mans amb solució hidroalcohòlica en entrar a l’aula i després de cada pausa.
Possibilitat de treballar amb protector Facial quan el professor consideri que no es
poden garantir les distàncies mínimes d’1,5 metres de distància.
Al Control, és recomanable treballar amb guants d’un sol ús. No obligatori!!
S’ha de treballar amb un protector d’un sol ús a les orelleres dels auriculars
d’Intercom.
Pauses cada 60 minuts per evitar coincidir amb les pauses de la resta d’alumnes.
El professor és el responsable de netejar el material que es comparteixi entre els
alumnes
Neteja amb polvoritzadors de solució hidroalcohòlica, de les espumes dels micròfons
després de cada ús!!! Aquesta neteja l’ha de fer l’alumne, supervisat pel professor.

•
•

Neteja amb polvoritzadors de solució hidroalcohòlica, del material (no electrònic)
després de cada ús!! Aquesta neteja l’ha de fer l’alumne, supervisat pel professor.
Neteja amb polvoritzadors de solució hidroalcohòlica, del material electrònic
(càmeres, monitors, etc…) després de cada ús!! Aquesta neteja la farà el professor.

MESURES ALS ESPAIS COMUNS
Fotocopiadora
•
•

És obligatori utilitzar guants d’un sol ús.
Es disposarà d’un dispensador amb solució hidroalcohòlica.

Ordinadors zona fotocopiadora
•
•

És obligatori utilitzar guants d’un sol ús.
Es disposarà d’un dispensador amb solució hidroalcohòlica.

Taquilles recàrrega de mòbil
•
•

És obligatori utilitzar guants d’un sol ús.
Es disposarà d’un dispensador amb solució hidroalcohòlica.

Zona de menjador
•
•
•
•
•

Ús de la mascareta obligatori en tot moment, excepte per menjar i beure.
És recomanable portar una ampolla amb aigua per ús individual.
S’han distribuït seients per garantir la distància de seguretat (no moure les cadires).
Ús obligatori de guants d’un sol ús, per a la utilització de la nevera, microones,
màquines de vending...
Aforament màxim de 14 persones.

Logística
•
•
•
•
•
•
•

Reserva de material per part de l’alumne/docent via e-mail: S’enviarà el llistat de
material per a la confirmació d’horari d’entrega i recollida per part de Logística.
Reserva d’espais per part de l’alumne /docent via e-mail.
Aforament màxim de 5 persones.
Respectar les marques de distància.
Recollida de claus per accés als espais a recepció.
Desinfecció de material per part de Logística en retornar-lo.
Comunicació amb les aules, per a la gestió del material via app.

