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Per una escola
segura davant la
COVID-19 des del
primer dia
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DINS L'ESCOLA

ABANS D'ACUDIR A L'ESCOLA
Cada dia, la família o els
representants legals de
l’alumnat (o l’alumnat major
d’edat) han de verificar el seu
estat de salut.
Comprovarem que no tinga:
Una temperatura per
damunt de 37,5°C. Si hi ha
febre, l'alumne/a no ha
d'acudir a classe.
Cap altre símptoma
compatible amb la COVID19: tos, sensació de falta
d’aire i en alguns casos
també disminució de l’olfacte
i del gust, calfreds, mal de
gola, dolors musculars, mal
de cap, fluixedat general,
diarrea o vòmits.

DISTÀNCIA INTERPERSONAL

EN ARRIBAR A L’ESCOLA
respectarem:
Les zones diferenciades i
senyalitzades d’entrada i eixida al
centre.
Els horaris de les entrades i les
eixides esglaonades, en cas que
s’hagen establert.

A L'ESCOLA
trobarem espais nets,
desinfectats i ventilats.

La ventilació natural i freqüent
serà l'opció preferent per
mantindre un ambient sa als
diferents espais, aules i
instal·lacions.

De manera general, mantindrem
una distància interpersonal d’1,5
metres.
Dins de les aules d’ESO i de CCFF,
la distància serà d’1,2 metres.

ÚS DE MASCARETA
Tot l’alumnat des de 1r de Primària
usem mascareta.
Evitem tocar-nos el nas, els ulls, la
boca i la mascareta.
Usem mocadors d’un sol ús.
Ens cobrim amb el colze la tos o
l'esternut.

HIGIENE DE MANS
Ens les rentem o les desinfectem:
A l’entrada i l’eixida de l'escola.
Abans i després del pati, de menjar
i sempre després d’anar al lavabo.
En tot cas, un mínim de 5 vegades
al dia.

AL TEMPS DE L’ESPLAI
Respectem la distància
interpersonal, tant al pati com a
l’eixida i a la tornada a l’aula.
Usem sempre la mascareta.
Si esmorzem al pati (ESO i CFGM),
respectem distància i ens retirem
la mascareta el temps
imprescindible per menjar.

