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Pla de Neteja i Desinfecció Covid-19 (PND-19), 25-06-20 

00. Mètode general de neteja i desinfecció. Per la neteja i desinfecció general dels espais i estris de 

treball, es procedirà a la utilització de dilucions de lleixiu acabada de preparar i sempre conforme a les 

indicacions pel seu ús.  Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats 

es rebutjaran de manera segura. 

 

A. Espais físics  

a1. Neteja i desinfecció profunda del centre.  Es realitzarà una desinfecció profunda en la totalitat 

d’espais que composen el centre: despatxos, WC’s, aules, i zones comuns. Especialment es tindrà cura 

en aquelles superfícies de contacte més freqüent (poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, 

telèfons, penjadors, armaris i d’altres elements de similars característiques) 

a2. Reforç de neteja general abans de la jornada.  Es realitzarà una neteja i desinfecció de les 

instal·lacions abans del començament de la jornada, reforçant-la en aquells espais que el precisin 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. 

a3. Canvis de torn i final de jornada. Es realitzarà una neteja i desinfecció general dels espais de treball 

en cada canvi de classe, i en finalitzar la jornada, deixant que actuï el producte de neteja, amb especial 

atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació, sobretot en aquells utilitzats per més 

d'un alumne.   

a4. Neteja de banys. Es netejaran adequadament els banys en funció de la intensitat d'ús i, almenys, 

tres vegades al dia. 

a5. Ventil·lació dels espais de treball a l’inici i final de jornada. Es procedirà a ventilar de forma 

periòdica les instal·lacions de manera diària i per espai de cinc minuts. Es realitzarà tan al principi, com 

al final de la jornada i entre diferents torns.   

a6. Neteja de contenidors i  retirada de residus. En funció del seu ús, i com a mínim cada final de 

jornada, es procedirà a la recollida i retirada selectiva d’escombraries i d’altres productes de rebuig 

(papers, mascaretes, guants..) 

 

B. Materials i estris de treball  

B1. Materials i recursos d’us compartit. Després de cada ús, es procedirà a la neteja de les superfícies 

de contacte d’estris compartits tals com: regles, plantilles, “calcadores”, tauletes digitals, ordinadors, 

ratolins, etc...,  

 

C. Vestuaris i roba de protecció 

C1. Bates de protecció. Un cop l’alumne ha fet ús de la bata protectora, es depositarà en un contenidor 

tancat per la seva posterior neteja. Al final de cada jornada l’equip del centre procedirà a la seva neteja i 

desinfecció per una posterior reutilització.  


