
 

ANNEX 1   
PROTOCOL FREE COVID-19 PER Al FINAL DEL CURS 19-20 

 
1.- Requisits per l’assistència 

Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de complir els 
següents requisits:  
 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible  en els 14 dies anteriors.  

• Calendari vacunal al dia. 
 
En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà 
de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de 
referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc 
per a la CovID-19: 
 

• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 
ventilatori. 

• Malalties cardíaques greus. 
• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 
• Diabetis mal controlada. 
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir 
les  persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. 
 
 
2.- Control de símptomes 
 
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre 
educatiu una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància 
de no portar els infants amb símptomes a la llar, d'informar al centre educatiu de 
l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un 
contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 
 
S´efectuarà la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres educatius. 
A tal efecte el personal docent i no docent pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 
19 CAT. 

https://stopcovid19.cat/
https://stopcovid19.cat/


 

 
3. Neteja i desinfecció: 

3.1. Abans de l'inici de les classes, es realitzarà una desinfecció i una neteja a fons, 
utilitzant els productes indicats pel Ministeri de Sanitat.  

3.2. Diàriament es netejaran i desinfectaran els diferents espais del col·legi i els 
materials d'aula, incloent-se poms, taules, mobles, passamans, sòls, penjadors, 
interruptors i elements similars. 

3.3. La neteja i desinfecció s'intensificarà en els lavabos i zones comuns. 

3.4. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es 
rebutjaran de manera segura. 

3.5. Ventilació. Totes les instal·lacions seran adequadament ventilades. Abans de 
l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia s’obriran les finestres almenys 10 
minuts cada vegada. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.  

3.6. Uniforme. En aquestes jornades del final del curs 2019-20, no serà necessari que 
l'alumnat acudeixi al col·legi amb uniforme. 

3.7. En infants, es requerirà rentat de mans:  

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 
• Abans i després dels àpats. 
• Abans i després d’anar al WC (infants continents).  
• Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

 
3.8. En el cas del personal que treballa al centre educatiu, el rentat de mans es durà a 
terme: 

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 
• Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i 

dels propis. 
• Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 
• Abans i després d’anar al WC. 
• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). 
• Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 
4. Material sanitari de protecció: 

4.1. Màscara. El seu ús serà obligatori en tot el recinte escolar. Cal seguir normes per a 
la seva correcta col·locació i enretirada 

4.2. Gel hidroalcohòlic. Hi haurà dispensadors en les zones comuns, a l'entrada de cada 
aula, així com en els accessos a l'edifici i en els lavabos. En entrar en el col·legi, totes les 
persones es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic. 

 



 

5. Mobilitat: 

5.1. Entrada i sortida. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, 
en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. Totes 
les persones hauran d'acudir al col·legi amb màscara, i accedir i sortir de l'edifici d'un 
en un, respectant la distància de seguretat de dos metres. Es recomana que pares i 
mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.  

5.2. Els alumnes també hauran d'accedir al col·legi amb màscara. El primer dia de classe 
el col·legi facilitarà a cada alumne una màscara reutilitzable. 

5.3. Distància de seguretat. En tot moment, alumnes, professors i personal del col·legi 
procuraran guardar la distància de seguretat de dos metres. 

5.4. Horaris. Hi haurà jornada intensiva amb horari escalonat d'entrada i sortida, que 
començarà a les 9.00h i acabarà a les 13.00h. 

5.5. Descans. Durant aquest temps, no podran reunir-se grups de més de 10 alumnes, 
que en tot moment mantindran la distància social de dos metres. En tornar a les 
classes, es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic. 

5.6. No hi haurà servei de transport, ni de menjador. 

 

6. En classe: 

6.1. El professorat recordaran en classe la importància de la rentada de mans, l'ús del 
gel hidroalcohòlic i les altres mesures sanitàries. 

6.2. No es compartirà material escolar. 

 


