PLA D’OBERTURA
PROTOCOL D’ACTUACIÓ
MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT
PER LA COVID-19
ARTÍFEX CURS 2020-2021

PLA D’OBERTURA DE L’ARTÍFEX A L’OCTUBRE DE 2020 AMB MOTIU
DE LA COVID-19
D’acord amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 dels Centres Educatius en el marc del la
pandèmia per la Covid-19, del 3 de juliol de 2020 i, la Gestió dels casos de Covid-19 als Centres
Educatius, del 13 d’agost de 2020, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a
continuació us presentem com serà el Pla d’Obertura del centre de l’Artífex per a l’alumnat,
docents i familiars.
Amb Aquest Pla d’actuació es pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones
al centre, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves i adults a una educació de
qualitat.
1- PROTOCOLS A SEGUIR PER L’ALUMNAT, FAMILIARS I ACOMPANYANTS AL
CENTRE.
Per assistir al centre s’han de seguir i complir els següents requisits i normes:


Ser alumne/a del centre.



Ús de la mascareta quirúrgica obligatòria a partir dels 6 anys. Posada a l’entrada i sortida
del centre, passadissos i WC. No serà obligatòria per a les persones amb algun tipus de
malaltia o dificultat respiratòria, caldrà portar certificat mèdic que acrediti la seva extinció.



Els objectes personals de l’alumne/a no es barrejaran amb els dels altres alumnes. Es
podran utilitzar els penjadors del centre durant la classe però després s’ho hauran d’endur.



Presentar absència de malaltia i simptomatologia només si és compatible amb la Covid-19
(mirar punt 4) o qualsevol altre quadre infecciós.



En casos d’alumnes amb patologies complexes considerada de risc per la Covid-19, els
serveis mèdics han de valorar positivament la participació en l’activitat que realitzi a
l’escola.



Haver presentat la declaració responsable de manera telemàtica a al centre al correu,
artifex@canyelles.cat o dur-la presencialment a l’Ajuntament de Canyelles abans de
començar les classes, tant dels menors com dels majors d’edat.
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2- ESPAIS I FLUXOS DE CIRCULACIÓ.


L’entrada a l’escola serà per la porta principal, tant pels alumnes com pel personal docent
del centre.



La sortida s’efectuarà per la porta principal, tant pels alumnes com pel personal docent del
centre.



L’hora d’entrada serà sempre 5 minuts abans de cada classe.



Els acompanyants o familiars no podran entrar al centre durant les entrades i sortides de les
classes, hauran d’esperar fora al carrer, seran els formadors que entreguin als infants als
seus pares o tutors.



Els punts d’accés d’entrada i sortida seran senyalitzats per evitar aglomeració del personal.



Hi haurà cartells de difusió de les instruccions sobre les mesures a prendre (distanciament,
higiene, mesures d’autoprotecció, reduir el contacte amb la documentació), al centre de les
normes d’higiene necessàries.

3- HIGIENITZACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ.


Hi haurà higienització de mans amb una solució hidroalcohòlica tant a l’entrada com a la
sortida de les classes.



Rentada de mans d’adults i petits, quant es vagi al WC i després de mocar-se (utilitzar
mocadors d’un sol ús).



Distanciament social d’1’5 m tant fora com dins de les aules.



El centre tindrà marcat un distanciament, tant al vestíbul, passadissos i a les aules.



Les aules i els espais seran desinfectats després de cada classe.



El material haurà de ser d’ús individual quant sigui possible.



Els utensilis i materials compartits hauran de ser netejats i desinfectat pels alumnes i
formadors després de cada classe.



Hi haurà ventilació dels espais almenys abans i després de cada classe i de manera
addicional en classes de llarga durada de més d’1:30h.

4- PROTOCOL EN CAS DE DETECCIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE
AMB COVID-19
Llistat de comprovació de símptomes per a les famílies pel Covid-19.
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent no es troba bé i te algun dels símptomes següents:
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Febre o febrícula
Tos
Dificultat per respirar
Malestar
Congestió nasal

Mal de coll
Mal de panxa
Vòmits
Dolor muscular
Diarrea

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé i te algun dels símptomes següents:
Febre o febrícula
Tos
Dificultat per respirar
Malestar
Falta d’olfacte de gust

Mal de coll
Calfreds
Vòmits
Dolor muscular
Diarrea

Caldrà seguir les següents indicacions:


Aïllar a l’alumne/a.



Avisar al centre de l’Artífex.



Avisar als pares, mares o tutors/es.



Aconsellar que es posin en contacte amb el metge de capçalera i informar al CAP de
referència per tal de l’activació dels protocols, o trucar al 061.



Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.



En cas dels símptomes d’un/a treballador/a: no assistir al centre i posar-se en contacte amb
el seu metge de capçalera o trucar al 061.

5- PER QUALSEVOL CONSULTA O INFORMACIÓ US PODEU ADREÇAR:
A l’OAC de l’Ajuntament de Canyelles dins l’horari d’obertura de dilluns a divendres de 9h a 14h,
o bé us podrem atendre per telèfon 93 897 30 11 (ext 114 ) i al correu del centre,
artifex@canyelles.cat o preguntar directament als vostres formadors.
Aquest Pla d’Obertura serà vigent de manera indefinida fins a la seva derogació, revisió o
modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica. La voluntat d’aquest Pla és
garantir al màxim la seguretat dels alumnes, les famílies o acompanyants de l’alumnat i dels
treballadors del centre. És per això que cal llegir aquest Pla molt atentament. Tothom haurà de
complir amb les normes i protocols que es comenten.
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