
INSTRUCCIONS A FAMÍLIES: PROTOCOL COVID-19

Protocol famílies:
En cas de mostrar símptomes de la malaltia de COVID-19 no envie el seu

fill/a al Centre.

Abans d’anar al Centre:

⌲ No han de portar el seu fill/a al Centre:

Si presenta símptomes compatibles amb COVID-19:

Febre o febrícula
(>37,5) Tos Malestar general

Dolor de gola Dificultat respiratòria Congestió nasal
Dolor toràcic Dolor de cap Dolor abdominal
Dolor muscular Vòmits Diarrea

Malestar general Disminució de l'olfacte i
el gust Calfreds

Abans d’enviar al Centre al seu fill/a, les famílies revisen si presenta
aquests símptomes. En particular, li prendran la temperatura. En cas de
presentar qualsevol d’aquests símptomes hauran de contactar amb el
telèfon del seu centre d’Atenció Primària, amb el seu metge pediatra o al
telèfon 900 300 555 i seguir les seues instruccions.

⌲ Tampoc poden portar el seu fill/a al Centre si es troba en període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona
amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. No ha d’acudir al Centre
fins que finalitze el període d’aïllament.

⌲ Si ha estat en contacte estret (familiars, convivents i persones que hagen
tingut contacte amb el cas, des de 48 horas abans de l'inici de símptomes,
a una distància menor de 2 metres, durant un temps d’almenys 15 minuts)
o ha compartit espai sense guardar la distància interpersonal durant més
de 15 minuts amb una persona afectada per la COVID-19, tampoc ha
d’acudir al Centre, fins i tot amb absència de símptomes, per un espai
d’almenys 10 dies. Durant eixe període, els professionals sanitaris de
referència d’Atenció Primària realitzaran el seguiment per si apareixen
símptomes de la malaltia.

Accessos i horaris establits:

⌲ Cal que lligen atentament el protocol d'accés i eixides del Centre i siguen
puntuals en els horaris assignats al grup del seu fill/a.
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⌲ Les famílies no podran accedir al Centre sense permís de l’Equip Directiu
o del professorat del seu fill/a. Per a poder accedir al mateix per a
qualsevol gestió serà necessari sol·licitar cita prèvia.

⌲ Recorden al seu fill/a l’obligació de complir amb els horaris establits i amb
els recorreguts d’accés a les aules.

⌲ Eviten parar-se en zones establides d’accés o pas, podent provocar
aglomeracions.

Ús de mascareta en l’entorn escolar:

⌲ Les persones de sis anys o més estan obligades a l’ús de mascareta dins
del centre escolar. La mascareta indicada per a població sana serà de
tipus higiènica o quirúrgica i sempre que siga possible, reutilitzable.

⌲ El seu fill/a haurà d’anar provist de mascareta abans d’entrar al Centre i
portar-la durant tota la jornada escolar. En cas de necessitat per
trencament o imprevist, el Centre escolar disposarà de mascaretes d’un
sol ús per a poder reposar a l’alumnat, encara que es recomana que porte
un altra de recanvi per si resultara necessària.

⌲ L’ús de mascareta no serà exigible en l’alumnat que presente algun tipus
de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de
la mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència,
no disposen d’autonomia per a posar-se o llevar-se la mascareta o bé
presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

⌲ Tampoc serà exigible en el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure.

⌲ En Educació Infantil la mascareta no serà obligatòria encara que sí
recomanable de 3 a 5 anys per a les entrades i eixides de l’alumnat.

⌲ Per a la resta de nivells educatius, des de 1r de Primària, la mascareta
serà obligatòria tant dins com fora de l’aula. L’alumnat haurà de tindre
cura a l’hora de llevar-se-la per a esmorzar, guardant la distància de
seguretat. Recorden-ho sempre en casa

Higiene i prevenció en l’entorn escolar:

⌲ El centre escolar ha establit unes mesures d’higiene de mans i higiene
respiratòria que ha de ser reforçada des de casa. Recorden al seu fill/a la
importància de seguir aquestes indicacions.

⌲ La higiene de mans es realitzarà com a mínim en les següents situacions:
▪ Al començament i finalització de la jornada escolar.
▪ Abans i després d’anar al bany.
▪ Després de tossir, esternudar o sonar-se el nas.
▪ Abans i després d’eixir al pati.
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▪ Abans i després de dinar.
▪ Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones.
▪ Abans i després de posar-se o retirar-se una mascareta.
▪ Sempre que les mans estiguen visiblement brutes.
▪ Després d’usar o compartir espais múltiples o equips, com taules,

ratolins d’ordinador, etc.

⌲ A l’hora de tossir o esternudar cal cobrir la boca i el nas amb el colze
flexionat o amb un mocador d’un sol ús.

⌲ Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca. Les mans faciliten la transmissió.

⌲ Usar mocadors d’un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i
tirar-los després del seu ús a una paperera amb bossa o tapa i pedal.

⌲ Després de tossir o esternudar cal netejar-se les mans amb aigua i sabó o
amb solució hidroalcohòlica.

⌲ Es desaconsella el raspallat de dents en l’escola en aquests moments
per la dificultat de garantitzar el distanciament de seguretat entre l’alumnat
en els banys compartits, així com pel risc de contacte en el cas
d’esquitxades de saliva o que compartissen algun dels seus elements
d’higiene. Les organitzacions col·legials d’odontòlegs consideren suficient
per a la correcta higiene dental diària realitzar dos raspallats al dia ja que
realitzar el raspallat en el col·legi pot ocasionar un major risc de contagi.
Es pot seguir amb una bona cura dental mantenint els bons hàbits
d’higiene bucodental en casa abans i després d’acudir al col·legi.

⌲ S’evitaran les activitats esportives, lúdiques o col·laboratives que
impliquen l’accés a entorns públics (museus, excursions, teatres….) o la
possibilitat de mesclar-se amb altres grups d’alumnes o centres escolars.
En particular sota el principi de cautela i prevenció s’evitaran els viatges
d’estudis, graduacions i actes institucionals similars mentres dure la crisi
sanitària. (Aquests protocols poden modificar-se segons evolució de la
pandèmia. Estem atents als protocols de Conselleria).

Si acudeixen a realitzar qualsevol actuació en dependències del Centre:

⌲ Durant la seua estància en el Centre usen sempre mascareta.

⌲ Mantinguen la distància interpersonal mínima de 1,5 metres amb personal
del Centre, alumnat i altres personas presents.

⌲ Cal ser puntuals en la cita sol·licitada, acudir amb els impressos
emplenats, i resoldre dubtes per telèfon. Procuren acudir sense
companyia i romandre en el Centre el temps estrictament necessari.
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⌲ Faciliten la tasca del personal del Centre que organitza l’accés i
col·laboren amb ells impedint formar aglomeracions. No obstaculitzen
zones d’accés ni es detinguen en llocs establits com de pas. Respecten
escrupulosament totes les instruccions que els sol·liciten en el Centre i
les establides en els cartells indicatius.

⌲ En la mesura que siga possible, eviten tocar objectes. Abans i després de
ser atesos, cal que es netegen les mans o usen gel hidroalcohòlic, si ho
consideren necessari.

Durant l’entrada i eixida de l’alumnat:

⌲ Col·laboren amb el personal que organitza l’eixida i impedisquen que es
formen aglomeracions en les portes.

⌲ Vigilen atentament el seu estat de salut i el dels seus coneguts més
propers.

⌲ Han de cuidar les distàncies i seguir les mesures de prevenció de
contagis i higiene.

Recorden, totes aquestes mesures són imprescindibles per a evitar
contagis. Per la nostra salut i la de les nostres famílies.

GRÀCIES PER LA SEUA COL·LABORACIÓ


