
Àmbit de l’Educació

educacio.intersindical-csc.cat

Guia de Mesures Bàsiques de Prevenció del
COVID19 per a l'obertura de centres educatius
en fase 2 de desescalada en la finalització del
curs 2019/2020 i funcionament dels centres



2 Àmbil de l’Educació - Guia de Mesures Bàsiques de Prevenció del COVID19 per a l’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en

la finalització del curs 2019/2020 i funcionament dels centres | www.educacio.intersindical-csc.cat

MESURES PREVENTIVES PRÈVIES A LA REINCORPORACIÓ PRESENCIAL

Les principals mesures destacables són:

• Prioritzar tal i com disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals les mesures preventives col·lectives ( barreres, pantalles i mampares,
senyalització, sistemes de ventilació, etc.)

• Subministrar els Equips de Protecció Individual (EPI) adequats, necessaris i suficients,
a més de vetllar per l'ús efectiu dels mateixos (art. 17.2. de la Llei 31/95 PRL.

• Adaptació de les avaluacions de riscos laborals al nou risc concret del COVID19,
distingint clarament els col·lectius següents: o Personal docent o Personal PAS o
Personal d'equips de neteja.

Recordar: Qualsevol tasca que es pugui dur a terme de forma telemàtica no es farà de forma
presencial.

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. Les condicions de risc són tenir més de 60
anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs,
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pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades. El treballa-
dor, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva inclusió o no
en aquests grups vulnerables.

El personal subaltern dels ajuntaments, empreses contractades, etc. necessiteu que el servei
de Prevenció de Riscos de la vostra organització hagi fet les actuacions pertinents i el comu-
nicat del resultat al centre (coordinació d’activitats empresarials) per incorporar-vos.

MESURES PREVENTIVES GENERALS

1.- TREBALLADORES I TREBALLADORS
El personal treballador que hagi de desenvolupar la seva tasca en el centre ha de disposar
del material de protecció individual que es detalla a continuació durant els dies que realitzi
aquesta activitat presencial:

• Mascareta quirúrgica

• Guants de nitril

• De cara a les situacions en què no es pugui garantir el distanciament social de 2metres
(no existència d’elements separadors físics o mampara) caldrà mascareta de protecció
respiratòria tipus FFP2 i pantalla facial.

Observacions importants: El Pla d’Obertura aprovat pel PROCICAT i que aplicarà el Depar-
tament d’Educació no contempla facilitar mascaretes de tipus quirúrgic a l’alumnat, mal-
grat la insistència sindical sobre la seva necessitat. Sobretot si tenim en compte que ara
són obligatòries en espais públics. En cas que el personal treballador dels centres es tro-
bi en una situació en què no es garanteix la distància social mínima, si no disposa demas-
careta FFP2 per protegir-se, heu de saber que us esteu exposant a la possibilitat de con-
tagiar-vos. I esteu en el vostre dret de no dur a terme la vostra prestació laboral fins a dis-
posar dels EPI’s ( equips de protecció individual) adients, a saber: Mascareta FFP2 o bé
mascareta quirúrgica i pantalla facial i guants de nitril. L’empresa o administració té la
obligació de facilitar gratuïtament als seus treballadors i treballadores els EPI’s necessa-
ris per a la seva tasca.

2.- CENTRES
Heu de saber que els centres on es realitzi l’activitat escolar hauran de disposar del material
i les condicions ( mesures de prevenció i protecció col·lectives) que es detallen a continuació:

• Gel hidroalcohòlic viricida suficient per al personal que hagi de romandre en el centre
durant els dies de la preinscripció escolar.

• Paperera amb tapa d’accionament amb pedal que garanteixi l’estanquitat.

• Mampara protectora que eviti la possible projecció de partícules i permeti el pas dels
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documents per la seva part inferior.

• Sabó de mans suficient en els lavabos per garantir un assidu rentat de mans.

• Paper suficient per eixugar les mans després de cada rentada.

• Ventilació natural o forçada dels espais de treball.

Durant el procés de preinscripció escolar en els centres, caldrà que tingueu en consideració
les següents mesures preventives organitzatives:

• Garantir una distància mínima entre les persones de 2 metres.

• L’alumnat: no s’atendrà a més d’una persona alhora per a tutories personalitzades o a
més de X alumnes en funció de l’etapa educativa que detallem més endavant.

• L’organització dels espais que permeti la utilització del menor nombre possible
d’espais dels centres, assegurant, però, el manteniment de la distància de 2 metres
necessària entre les persones en totes les situacions (mentre s’esperen per ser ateses,
durant la cita, a la sortida), amb senyalitzacions que facilitin el moviment sense concen-
tracions.

• L’accés del públic al centre es limitarà als espais estrictament necessaris per a
l’activitat prevista en funció de l’alumnat.

• Difondre a la porta principal les normes d’higiene necessàries.

• Preveure que els espais de treball del personal puguin ser d’utilització individual, en la
mesura del possible.

• Evitar compartir material (bolígrafs, grapadores etc.)

• En els casos que sigui possible, establir vies separades d’entrada i de sortida per evitar
fluxos creuats de persones.

• Abans de l’entrada al centre, es dispensarà gel hidroalcòholic viricida a la persona que
ha d’entrar per tal que realitzi una higienització de mans.

Observació: Les direccions amb la participació dels Coordinadors de Prevenció de cada
centre poden comptar amb l’assessorament i orientació dels Tècnics de Prevenció del
seu Servei Territorial corresponent per elabora el Pla de Prevenció i Protecció de Centre
adaptat a la pandèmia.
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3.- PERSONAL QUE REALITZA LA SEVA TASCA A DISTÀNCIA
Teletreball heu de tenir en compte aquestes recomanacions:

a/ En relació a les condicions laborals i d’ocupació, tenint en compte que encara no s’ha fet
una instrucció clara i concisa per part del Departament tot i haver-la demanat reiteradament
el conjunt dels sindicats, s’hauria de fer referència a :

• L’establiment de la jornada i horari de cada persona treballadora

• La concreció de les tasques encomanades.

b/ Quant a l’organització del treball i l’àmbit de la vida privada:

• Posar en marxa procediments i mètodes de treball, així com la manera de reportar els
resultats.

• Establir una franja horària específica per a la realització de videoconferències i atenció
telefònica, tenint en compte el dret a la desconnexió digital, conciliació i d’intimitat de les
persones treballadores.

c/ La salut i la seguretat:

• Recordar les condicions mínimes que hauria de reunir l'espai de treball.

• Especialment, preveure riscos relatius a l’ús intensiu de pantalles de visualització de
dades.

Us adjuntem les mesures de prevenció en matèria de seguretat i higiene, ambientals i
ergonòmiques per al treball amb pantalles de visualització de dades que publica l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya via enllaç:
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/pvd/030_u3_preven/inici.html

INSTRUCCIONS PER A LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE CENTRES

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS

1.- DISTANCIAMENT FÍSIC
Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS
recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un
espai d’uns 4 m². Això implica mantenir una distància aproximada d’1,5-2 metres entre les
persones als centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament
resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i esta-
bles. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que el professorat i la
resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així, si apa-
reix un cas, el nombre de persones amb contacte estret és limitat.

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/pvd/030_u3_preven/inici.html
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En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments
per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en
intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del
centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que
pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.

2.- RENTAT DE MANS
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del
personal docent i no docent.

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).

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.

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de

sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, accessos al centre i

als patis,passadissos...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica.

Etapa Educativa Nombre màxim d’alumnes recomanat

1r. Cicle d’educació infantil (1-3 anys) 5 (sempre mantenint distància)

2n. Cicle d’educació infantil (3-6 anys) 13 (sempre mantenint distància)

Educació primària (6-12 anys) 13 (sempre mantenint distància)

Educació secundària (12-16 anys) 15 (sempre mantenint distància)

Batxillerat i CFP (16-18 anys) 15 (sempre mantenint distància)
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Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta una falsa sensació de
protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot
incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene
de mans.

3.- MASCARETES
Segons l’OMS, la recomanació d´ús demascaretes està subjecte a les normes establertes per
cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:

Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS

1.- PAUTES DE VENTILACIÓ
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida

dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les

finestres obertes.

2.- Pautes generals de neteja i desinfecció

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta

1r cicle d’educació infantil (1-3 anys) No indicada —

2n cicle d’educació infantil (3-6 anys) No indicada en general. A
partir de 5 anys i si hi ha
difi-cultat per fer complir
les mesures de distancia-
ment caldria indicar-la.

Higiènica amb compliment
norma UNE

Educació primària (6-12 anys) No indicada en general i si
hi ha dificultat per fer com-
plir les mesures de distan-
ciament caldria indicar-la.

Higiènica amb compliment
norma UNE

Educació secundària (12-16 anys)
Batxillerat i CFP (16-18 anys)

No indicada en general i si
hi ha dificultat per fer com-
plir les mesures de distan-
ciament caldria indicar-la.

Higiènica amb compliment
norma UNE

Personal docent i no docent Indicada Higiènica amb compliment
norma UNE

https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
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2.- PAUTES GENERALS DE NETEJA I DESINFECCIÓ
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.
Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de con-
currència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais
exteriors de concurrència humana.

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de
desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és
eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfec-
tants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden usar els
detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentra-
ció i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.

Caldrà fer un mínim de dues neteges al dia, una de les quals haurà de ser al final de la
jornada.

Cal assegurar-se que els espais estiguin ben ventilats.

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.

Es recomana també 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.

Per tal de garantir una actuació ràpida si apareix un cas sospitós, es considera imprescindible
una bona comunicació i coordinació amb el centre d’atenció primàriamés proper o de refe-
rència pel centre educatiu.

Des de la Intersindical-CSC esperem i desitgem que aquesta guia sigui d’utilitat per a la vostra
tasca, ja sigui com a docents, personal d’atenció educativa, personal d’administració i serveis
i treballadores d’empreses col·laboradores que presten servei als centres docents.

Cuideu-vos, cuidem-nos!

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://stopcovid19.cat/

