
	
	
	
	
	
MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE ENFRONT DE LA COVID-
19 PER A LA REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS JAM 
SESSION 
	
	
PROPÒSIT DEL DOCUMENT  
 
El present document recull les mesures de prevenció i higiene establertes pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la pandèmia 
per la COVID-19. 
 

REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS 

I. Persones que podran accedir als centres educatius 

1. No podran reincorporar-se les persones que presentin símptomes compatibles amb 
COVID-19. A més, cap persona pot accedir-hi si: 

- Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 

- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19. 

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

- Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19. 

2. Les persones vulnerables per a COVID-19 (per exemple, persones amb hipertensió 
arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o 
immunodepressió) podran tornar, sempre que la seva condició clínica estigui 
controlada i ho permeti, i mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa. 

3. Es recomana evitar les aglomeracions. Les famílies només podran entrar a l'edifici 
escolar en cas de necessitat o indicació del professorat o de l'equip directiu, complint 
sempre les mesures de prevenció i higiene. 

 

II. Actuacions davant l'aparició de símptomes en una persona present en un centre 
educatiu 

4. Els símptomes més comuns compatibles amb COVID-19 inclouen febre, tos i 
sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució de l'olfacte i 



del gust, esgarrifances, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, 
diarrea o vòmits. 

5. Quan un estudiant iniciï símptomes o aquests siguin detectats per personal del 
centre durant la seva jornada escolar, se li portarà a un espai separat. Es facilitarà una 
màscara quirúrgica per a l'alumne/a i una altra per a la persona adulta que cuidi 
d'ell/ella fins que arribin els seus progenitors o tutors. Se li portarà a una sala per a ús 
individual, triada prèviament, que compti amb ventilació adequada i amb una paperera 
de pedal amb bossa, on tirar la màscara i mocadors d'un sol ús. S'avisarà a la família 
que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència de la 
comunitat autònoma, perquè s'avaluï el seu cas. 

6. Les persones treballadores que iniciïn símptomes, es retiraran a un espai separat i es 
posaran una màscara quirúrgica. Contactaran amb el seu centre de salut o amb el Servei 
de Prevenció de Riscos Laborals o amb el telèfon de referència establerts pel 
Departament de Salut  i seguiran les seves instruccions. 

7. En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de 
gravetat o té dificultat per a respirar s'avisarà al 112. 

8. Es possibilitarà un canal de comunicació fluid entre cada centre educatiu i el centre 
de salut de la seva zona bàsica de salut, dins de les seves competències de salut 
comunitària, per a possibilitar la resolució de dubtes i problemes, en relació amb com 
s'ha d'organitzar l'actuació davant casos amb símptomes compatibles amb COVID-19 
i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut. L'atenció sanitària correspon 
al centre de salut de referència de la persona, que no té per què coincidir amb el de la 
zona bàsica de salut on està localitzat el centre educatiu. 

 

III. Higiene i neteja del centre educatiu 

9. Es col·locarà dispensador de gel desinfectant en totes les classes. S'ha de tenir en 
compte que quan les mans tenen brutícia visible el gel hidroalcohòlic no és suficient, i 
és necessari usar aigua i sabó. 

10. En els centres es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una 
vegada al dia, 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 com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, 
penjadors, i altres elements de similars característiques. 

11. Ús i neteja del bany. Es netejaran adequadament en funció de la intensitat d'ús i, 
almenys, tres vegades al dia. En tots els banys del centre hi haurà dispensadors de sabó 
i paper disponible per a l'assecament de mans, o en el seu defecte gel hidroalcohòlic, 
perquè els alumnes puguin rentar-se acuradament les mans cada vegada que en facin 
us. 



12. En la neteja i higiene se seguiran les següents pautes: 

- S'utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1:50) acabada de preparar o 
qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat i que han 
estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquests productes sempre 
es respectaran les indicacions de l'etiqueta. 

- Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es 
rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans. 

- Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de 
torn amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació, 
sobretot en aquells utilitzats per més d'un treballador. 

- S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de 
manera diària i per espai de cinc minuts. 

- S'ha de vigilar la neteja de papereres i la disponibilitat de sabó, paper d'assecament 
de mans i gel hidroalcohòlic. 

 

IV. Distàncies de seguretat 

13. En tots els nivells educatius s'organitzaran els espais i la distribució de les persones 
per a aconseguir una distància de seguretat interpersonal. L'organització de la 
circulació de persones, la distribució d'espais, i la disposició d'estudiants s'organitzarà 
per a mantenir les distàncies de seguretat interpersonal exigides a cada moment pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

V. Mesures de prevenció personal 

14. Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons amb 
aigua i sabó o en defecte d'això amb gel hidroalcohòlic. S'ha de tenir en compte que 
quan les mans tenen brutícia visible el gel hidroalcohòlic no és suficient, i és necessari 
usar aigua i sabó. 

15. Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió. 

16. En tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat. 

17. Mantenir una distància interpersonal. 

18. Usar mocadors d'un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-los després 
del seu ús. 

19. Evitar donar-se la mà. 

20. L'ús de guants no és recomanable de manera general. 



21. L'ús de màscara serà obligatori per a totes les persones en les classes individuals 
que no siguin de cant i instruments de vent que tindran unes mampares de metacrilat 
de separació entre professor/a i alumne/a. 

22. En el cas que no es pugui assegurar una distància interpersonal d'1,5 metres s'haurà 
d'utilitzar màscara higiènica, a poder ser reutilitzable, per part del personal dels centres 
educatius, així com per part de l'alumnat a partir de l'Etapa d'Educació Primària, en la 
mesura que sigui possible, en tots els espais de l'escola sempre que es faci un ús 
correcte d'aquesta. 

23. L'alumnat o personal dels centres educatius que iniciï símptomes estant en el centre 
haurà de retirar-se al més aviat possible a un lloc separat i col·locar-se una màscara 
quirúrgica. 

	


