PROTOCOL DE SEGURETAT CONTRA COVID-19
COL·LEGI NTRA. SRA. DE FÀTIMA
NORMES GENERALS
Respectar la distància de seguretat d'1,5 metres.

No accedirà al centre l'alumnat amb símptomes, diagnòstic o
estat de quarantena de la Covid-19.

Ús de màscara obligatòria(a partir de 6 anys) en entrada i eixida.
Respectar el flux de circulació i les indicacions marcades de cada
espai.
Presa de temperatura i desinfecció de mans a l'entrada al centre.
Ventilació d'aules i d'ús comú.
Portar el material personal imprescindible.
Evitar tocar-se la cara en la mesura que siga possible.
Desinfectar-se les mans amb aigua i sabó o amb gel
hidroalcohòlic diverses vegades al dia.

HORARI DEL CENTRE

NORMES D'ENTRADA

NORMES D'EIXIDA

Les entrades es realitzaran per portes diferenciades
de manera escalonada, per a cada etapa i edat.

Les famílies no accediran a l'interior del col·legi per
a la recollida de l'alumnat.

L'obertura de portes es realitzarà a les 7:50h en
ESO i les 8:50h en Infantil i Primària.

L'horari d'eixida de l'alumnat serà:

(Setembre)

INFANTIL / PRIMÀRIA de 9 a 13:00 hores.

E.S.O. de 8 a 13:30 hores.

Secretaria de 9 a 14 hores

Les entrevistes de les famílies amb el Tutor/a o
personal del col·legi, han de gestionar-se amb “cita
prèvia” per a facilitar l'organització d'espais segons
les mesures sanitàries previstes.

La PUNTUALITAT és molt important, especialment
en les circumstàncies especials en què ens trobem.

Infantil: a partir de les 12:45 hores
Primària i Secundària: a partir de les 13 hores.

S'evitarà en tot moment l'aglomeració de personal
a les portes exteriors d'accés al centre, respectant
les distàncies de seguretat.

La recollida de l'alumnat s'organitzarà de manera
escalonada en diferents franges horàries i per
portes establides per a cada etapa i edat.

L'alumnat serà acompanyat només per un familiar.

El col·legi informarà a cada nivell/grup la franja
horària i porta d'eixida.

L'alumnat (a partir de 6 anys) i les famílies, hauran
de portar màscares de manera obligatòria en l'acció
d'entrada i eixida del col·legi, respectant les
indicacions recollides en la “Ordre SND/422/2020,
de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions
per a l'ús obligatori de màscara durant la situació
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19”.
L'alumnat que accedeix al centre serà atés pel
personal del col·legi que li indicarà en tot moment
com ha de circular pel mateix i les zones a les quals
ha d'acudir per a l'inici de les activitats
programades.
A l'arribada de l'alumnat es realitzarà la presa de
temperatura i desinfecció de mans.

S'evitarà en tot moment l'aglomeració de familiars
a les portes exteriors d'accés al centre, respectant
les distàncies de seguretat.
L'alumnat l'arreplegarà un sol familiar.

AULES I INSTAL·LACIONS

MESURES HIGIÈNIC SANITÀRIES
Totes les aules disposaran de gel hidroalcohòlic per a la rentada de mans i
es netejaran i desinfectaran diverses vegades.
Els WC del centre tenen dispensador de sabó i paper d'assecat per a l'ús
continu per l'alumnat i personal del centre.
La rentada de mans ha de realitzar-se sovint i de manera meticulosa,
durant almenys 40 segons amb aigua i sabó o en defecte d'això gel
hidroalcohòlic.
La freqüència recomanada és:




Tot el personal que es trobe en el centre ha de respectar la distància de
seguretat interpersonal de 1,5 metres.



Infantil i 1r-2n de Primària
convivència”,

per

la

qual

s'organitzaran com a “Grups estables de
cosa

no

han

de

complir

la



distància

interpersonal de 1,5 metres.






S'ha d'evitar el contacte físic entre les persones que ens trobem en el









centre.


Els espais comuns, corredors, escales, etc. s'utilitzaran sobre la base del
disseny d'itineraris i normes de circulació que garantisquen que es
compleix amb les distàncies i normes de seguretat.



Els desplaçaments de l'alumnat

s'organitzaran per mitjà de files

individuals, respectant distàncies i sota supervisió del personal del centre.


Les activitats es realitzaran a l'aire lliure en la mesura que siga possible.



Als patis i zones d'esbarjo, l'alumnat estarà sota supervisió de personal del
centre i respectant les mesures de distància, contacte físic

i zones

senyalitzades per nivells o grups.


L'alumnat

En accedir al centre .
Cada vegada que isca i torne a classe
Cada vegada que vaja al servei
Abans d'eixir al pati per a l'esbarjo
En tornar del pati
Abans d'accedir al menjador
Abans d'eixir del col·legi

ha de portar el material personal imprescindible (evitant

elements personals) ja que no estarà permés que es compartisca material
amb altres persones.


L'ús de màscares és obligatori en totes les zones del col·legi.



Menjador escolar: l'alumnat accedirà per torns, respectant les distàncies
de seguretat i les mesures d'higiene (rentada de mans i gel). Tindran
zones senyalitzades en el mateix i el menjar se'ls servirà individualment.

No es permetrà l'accés al centre de l'alumnat que es trobe en alguna de
les següents circumstàncies:
a) Té símptomes compatibles amb COVID-19.
b) Està diagnosticat amb COVID-19.
c) Es troba en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte
amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19. Per
això, les famílies vigilaran l'estat de salut dels seus fills/as i realitzaran
presa de temperatura tots els dies abans d'eixir de casa per a anar al
centre escolar.

Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una
vegada al dia, reforçant-la en aquells espais que el precisen en funció de la
intensitat d'ús.

Es tindrà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de
contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles,
passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars
característiques

Les aules i espais d'ús comú es ventilaran amb l'obertura de finestres i
portes per a facilitar la renovació de l'aire almenys 10 minuts, diverses
vegades al llarg del dia.




El centre té habilitat un espai per a aïllar a l'alumnat o personal del centre
que mostre símptomes de la COVID-19 durant la jornada escolar. En
aquests casos el col·legi actuarà segons el protocol de comunicació establit
per les autoritats sanitàries.

