Pla de prevenció i higiene del CB (PPH), 25-06-20
Des de la direcció del nostre centre i seguint les recomanacions de les administracions, hem acordat
l'adopció de les següents mesures destinades a la prevenció, contenció i coordinació enfront de la crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19:

Organització interna
- S'ha organitzat la distribució dels espais, la situació dels alumnes i la circulació de persones
amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat interpersonal
exigides (1,5 m)
- S'han planificat els horaris lectius per a possibilitar el compliment de les mesures de prevenció
i distància física interpersonal, evitant les aglomeracions i facilitant les tasques de neteja dels
espais.
- Amb l'objectiu de complir les mesures de prevenció i distància física, l'atenció al públic es
realitzarà seguint l'establiment de visites en horari d'atenció al públic, o en el seu defecte
prioritzant la circulació d'alumnes segons les indicacions del personal del centre.
- Les famílies només podran entrar a l'edifici per recollir els alumnes o per indicació del
personal del centre, complint sempre les mesures de prevenció i higiene i evitant les
aglomeracions a l'interior de l'edifici.
- Es respectarà la puntualitat en els horaris d'entrada i sortida dels alumnes. La recollida
d'alumnes per part de les seves famílies es realitzarà de forma acordada amb la direcció del
centre, de manera tal que s'evitin les aglomeracions a l'interior del recinte.
- Es supervisarà l'adequat compliment de les normes durant l'entrada i la sortida del centre.
- Es reforçarà la pedagogia en alumnes menors d’edat sobre les bones pràctiques en mesures
d’higiene en centres públics: evitar tocar-se el nas, els ulls.., en tossir o esternudar, cobrir ..
evitar donar-se la mà..etc

Organització de l’aula i les zones comuns
- Es procurarà reduir al mínim els desplaçaments de grups d'alumnes pel centre, facilitant en la
mesura del possible que siguin els professors els qui acudeixin davant la consulta de l'alumne.
- En el cas que sigui necessari que l'alumnat es desplaci pel centre, es realitzarà de forma
ordenada i respectant les mesures d'higiene i distància interpersonal.
- S'organitzaran les sortides i entrades de les aules i altres espais amb distància interpersonal i
de manera esglaonada.
- S'evitaran les aglomeracions en els banys, havent d'establir l'equip directiu mesures
organitzatives que permeti a l'alumnat fer ús d'ells de manera escalonada al llarg de tota la
jornada.
- En tots els banys del centre existeixen dispensadors de sabó i paper disponible per a
l'assecatge de mans. Els alumnes hauran de rentar-se acuradament les mans cada vegada que
facin ús dels lavabos.
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Adequació dels espais físics
-

S'ha potenciat l'ús d'infografies i senyalització per fomentar les mesures de prevenció i higiene
d'àmbit individual, així com les mesures de caràcter col·lectiu.

-

A l'entrada a l'immoble s'han disposat mesures de separació entre la zona d'atenció al públic i
les aules de formació reservades pels alumnes i el personal del centre.

-

Al hall d'entrada al recinte, s'han emplaçat armaris i mobiliari per dipositar els utensilis
personals dels alumnes: bosses, jaquetes

-

Al centre s'han disposat diferents contenidors tancats, amb tapa i pedal, en els quals poder
dipositar material d'un sol ús: mascaretes, mocadors

-

El hall d'entrada al recinte disposa de dispensador de gel desinfectant per l'ús previ a l'entrada
a l'aula.

Utilització dels estris de treball i dels materials d’ús compartit
-

S'ha limitat al màxim possible l'ús de material compartit (làmines, llàpisos, estutxos..),
proporcionant a cada alumne el seu propi Material Bàsic d'ús individual. En el cas d'estris i eines
compartides (plantilles, calcadores, ordinadors, tauletes,..) seran desinfectats després de cada
ús.

Actuació de l’alumnat i personal del centre
Mesures de prevenció individual:
-

Higiene de mans abans a l’entrada al centre i després de la classe.
Mantenir una distància interpersonal d’ 1,5 metres.
Evitar el contacte físic

Ús de la mascareta higiènica
Durant l’entrada al centre i a la seva sortida és obligatori l’ús de la mascareta higiènica. Dins el
centre serà igualment obligatori en el cas que no es pugui assegurar una distància interpersonal
d’ 1,5 m.

Ús de vestuari de protecció
Per l’entrada a l’aula és obligatori l’ús de vestuari de protecció (bates, etc..) degudament net i
desinfectat. Finalitzada la jornada, i un cop fora de l’aula, es procedirà a dipositar-lo en els
contenidors indicats per la seva neteja i desinfecció.
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