
       
    

PROTOCOL  UEC VALLSGENERA COVID - 19 PROTOCOL  UEC VALLSGENERA COVID - 19 

CURS 2020-2021CURS 2020-2021

Seguint les  indicacions del Departament d’Educació per al curs 20-21:

Considerem grup estable als 14  alumnes amb els  3 docents de la UEC Vallsgenera.

Tots els alumnes i les respectives famílies,  tindran signat el full  de Declaració responsable,
l’autorització  per  al  procediment  de  gestió  de  casos  i  restaran  informades  del   protocol
d’actuació pel curs 20-21.

Entrades i Sortides a l’edifici:

• L'accés a la segona planta de l'edifici serà per la porta principal de l’IMDL Vallsgenera i
de manera esglaonada.

• A l’entrada a l’edifici els hi prendrem  la temperatura. ( a les 8:15h)

*Només en el cas que surti una temperatura superior a 37,5 graus, caldrà repetir la presa
de temperatura després de 3 minuts. En el cas que després de la comprovació, aquesta
temperatura es mantingui, l'alumne/a no podrà entrar a la UEC i haurà de marxar cap a
casa. També avisarem a les famílies. 

Neteja, desinfecció i ventilació de les aules:

A cada aula (12, 13,  16 del segon pis i  al Taller ) disposem d’un kit de neteja per les taules i
dosificadors de  gel hidroalcohòlic. 

• Al finalitzar la jornada  tant docents com alumnes netejaran  les superfícies que han fet
servir.

• Farem   neteja  de  mans  a  l’entrada  i  sortida  de  l’aula  i  del  taller  amb  el  gel
hidroalcohòlic. 

• Mantindrem les finestres obertes durant època de calor, i quan hi faci fred ventilarem
durant  el canvi de classes. 
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*A l’entrar a la classe, els alumnes han d’entrar en fila i amb les mesures de seguretat
(1 metre).  Els alumnes sempre s’han de seure en el  mateix lloc,  i  utilitzar els  estris
individuals, sense compartir ni taula, ni cadira, ni bolígrafs...

Ús de la mascareta:

• Faran ús de la mascareta  en tots  els  espais comuns:  entrades,  sortides,  passadissos ,
escales, lavabos...

• En reunions amb d’altres professionals i/o famílies també farem ús de la mascareta. 

Excepció d’ús de la  mascareta:

• Al considerar-se grup estable,  podem  baixar  una mica la mascareta del nas dins de
l’aula, ja que també  mantenim la distància mínima entre els pupitres. 

• Mentre realitzem activitats esportives. 

• I durant el pati per poder esmorzar.

Procediment de gestió de casos:

A la UEC Vallsgenera, en el cas de detecció dels símptomes en els/les alumnes, procedirem de
la següent manera: 

1- Avisarem a la família per a que vinguin a buscar a l’alumna/e, que restarà aïllat de la 
resta fins al moment que vingui la família. 

2- Ens coordinarem amb l’ABS de Valls  Urbà per  fer el  seguiment  del  cas i  dels  
contactes, ens han assignat una referent per tal de gestionar-ho. 

3- Caldrà, també,  seguir les instruccions del Departament d’Educació al respecte (mirar
full Annex 1 )
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Annex 1
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