ANNEX III
Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres
educatius de les Illes Balears, del Servei de Prevenció de Riscs Laborals del
Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la
Conselleria de Salut i Consum
Les mesures que s’indiquen al present annex, estan subjectes a les modificacions i
rectificacions que es puguin desprendre de les ordres sanitàries decretades pel
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social en cada moment.
Abans d’iniciar activitats administratives que impliquin la presencialitat de
professorat, personal no docent o famílies es procedirà a la neteja i desinfecció
del centre educatiu seguint els protocols i mesures de protecció vigents.
Es realitzarà el qüestionari de salut, que proporcionarà el Servei de Prevenció de
Riscs Laborals abans de la incorporació presencial de professorat i personal no
docent. Aquests qüestionaris seran enviats al Servei de Prevenció de Risc Laborals
(vegeu el qüestionari en l’annex VII).
1.

Mesures de protecció col·lectiva, individual i de control sanitari

1.1. Mesures de protecció col·lectiva i individual
1.1.1. Higiene de mans
Tots els lavabos del centre comptaran amb aigua corrent, sabó i paper assecant.
S’assegurarà solució hidroalcohòlica a tots els espais (aules, sales de reunions,
secretaria, despatxos, etc.) on no hi hagi lavabo.
Es revisarà, diàriament, el funcionament de dispensadors de sabó, gel
desinfectant, paper d’un sol ús, etc., i es procedirà a reparar o substituir aquells
equips que presentin avaries.
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És recomanable registrar aquestes accions de control, reposició i reparació com a
part de les accions preventives.
El rentat de mans amb aigua i sabó és l’acció de prevenció més eficaç i es la
primera opció, en cas que no sigui possible procedir a la neteja freqüent, es
disposarà de gel o solució hidroalcohòlica per mantenir la higiene adequada.
En menors de sis anys el gel o solució hidroalcohòlica s’utilitzarà sota supervisió i
es tindrà precaució en l’emmagatzematge per evitar ingestes accidentals del
producte (telèfon del Servei d’Informació Toxicològica: 91 562 04 20).
Hi haurà cartells informatius de la tècnica correcta d’higiene de mans. Al següent
enllaç es poden trobar les indicacions de la correcte higiene de mans:
http://www.caib.es/sites/coronavirus/f/311791
L’ús de guants no és recomanable de manera general; és obligatori en canvi de
bolquers, manipulació d’aliments i tasques de neteja. El professorat, personal
auxiliar i personal no docent del centre emprarà guants d’un sol ús quan hi hagi
d’haver contacte amb fluids corporals (canvis de bolquers, neteja de vòmits, etc.).
Els guants s’han de canviar amb cada infant i s’ha de realitzar higiene de mans
abans i després del seu ús.
Es limitarà al màxim l’ús de documents en paper i la seva circulació.
La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions:
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— En començar i en finalitzar la jornada.
— Després d’anar al lavabo.
— Després de tossir, esternudar o mocar-se.
— Abans i després del pati.
— Abans i després de dinar.
— Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones.
— Després de retirar-se els guants, si se n’empren.
— Abans i després de posar-se o retirar-se una mascareta.
— Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.
— Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí
d’ordinador, etc.).
— Sempre que s’hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior.
Material necessari per a garantir una correcta higiene de mans:
— Gel o solució hidroalcohòlica.
— Sabó.
— Paper assecant.
— Guants d’un sol ús.
— Contenidor amb bossa, tapa i pedal.1

Infografia sobre la neteja de mans: http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311699
1.1.2. Higiene respiratòria
S’instal·laran mampares de protecció als serveis d’admissió i consergeria si no en
disposen. Es valorarà posar-ne també a la sala d’aïllament.
S’ha de garantir que totes les aules o espais comuns disposen de ventilació; en cas
contrari no es podran emprar.
Tots els espais han de ventilar-se durant cinc minuts abans d’iniciar la jornada,
després de cada canvi de classe i després de cada ús.

1

Se seguirà la normativa de separació de residus.
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S’adoptaran mesures d’higiene respiratòria en tossir o esternudar, cobrint-se la
boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús; s’ha de tirar el
mocador immediatament a una paperera amb bossa, tapa i pedal.
Cal evitar el fet de tocar-se ulls, nas o boca, i posteriorment s’han de rentar les
mans amb aigua i sabó o amb gel o solució hidroalcohòlica.
Segons l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les
condicions per a l'ús obligatori de mascaretes durant la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 (BOE, núm. 140 de 20 de maig), és obligatori, per als
majors de sis anys, l'ús de qualsevol tipus de mascaretes, preferentment
higièniques i quirúrgiques, que cobreixin el nas i la boca en espais a l'aire lliure i
en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, sempre que
no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys
dos metres.
Als diferents espais hi haurà cartells informant la tècnica de correcta higiene
respiratòria i de l’ús correcte de la mascareta.
Material necessari per a garantir una correcta higiene respiratòria:
— Mocadors d’un sol ús.
— Mascaretes higièniques (preferentment reutilitzables).
— Mascaretes quirúrgiques.
— Contenidor amb bossa, tapa i pedal, se seguirà la normativa de separació de
residus.
Tot el material d’higiene personal (mascaretes, etc.) s’ha de dipositar en un
contenidor i tractar com a fracció de rebuig (residus d’origen domèstic).
Enllaç

a

una

infografia

sobre

com

tossir:

http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311700
Vídeo sobre l’ús adequat de la mascareta: https://youtu.be/I7QCu9WFc9E.
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1.1.3. Neteja de superfícies
La neteja i desinfecció de les superfícies es farà seguint les recomanacions de
l’annex IV, pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres
educatius enfront de la COVID-19.
S’ha d’evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.).
Cada alumne, professor o membre del personal no docent disposarà del seu
propi material. El material complementari i material no estructurat (xumets,
tassons, etc.) quedarà al centre educatiu. Es netejarà diàriament segons les
recomanacions establertes.
Es realitzarà una neteja i desinfecció freqüent de les instal·lacions almanco una
vegada al dia. Es reforçarà la neteja i desinfecció dels espais en funció de la
intensitat d’ús. Es tindrà especial atenció en les superfícies de contacte més
freqüents (poms de portes i de finestres, taules, passamans, telèfons, i altres
elements de similars característiques). Els banys es netejaran en funció de la
intensitat d’ús i, com a mínim, tres vegades al dia.
Es vigilarà la neteja de les papereres i s’assegurarà que siguin amb tapa i pedal.
S’han d’extremar les condicions de neteja de les taules, eines, ordinadors i altres
objectes que es puguin compartir entre diferents alumnes i/o professorat o
personal no docent. La neteja tindrà lloc després de cada ús seguint les
recomanacions establertes.
Es tindrà especial precaució en el fet que els viricides són aptes per a l’ús en
superfícies i objectes en contacte amb menors de sis anys.
En l’enllaç següent hi ha el llistat de viricides autoritzats a Espanya:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf

No es poden dur de casa juguetes o altres objectes no autoritzats pel centre.
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1.2. Mesures de control
Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19, que estiguin
en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona
amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 no podran assistir al centre.
Tot el personal del centre, inclosos els alumnes, es vigilaran el seu estat de salut i
es prendran la temperatura a diari abans d’anar al centre educatiu. En cas de
presentar febre (> 37,5ºC) quedaran al domicili i contactaran amb l’equip sanitari
del seu centre de salut. Se seguiran les indicacions de comunicació de símptomes
descrites en els annexos V o VI, segons pertoqui.
Si el professorat, personal auxiliar i personal no docent del centre educatiu
presenta símptomes compatibles amb SARS-CoV-19 seguirà les pautes de l’annex
VI, Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatible amb
COVID-19 entre els professionals adults dels centres educatius.
Si durant la jornada escolar cap alumne del centre educatiu presenta símptomes
compatibles amb SARS-CoV-19 seguirà les pautes de l’annex V, Protocol de
vigilància davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre
l’alumnat.
2.

Mesures de distanciament físic

Per evitar aglomeracions, les famílies només podran entrar a l’edifici escolar en
cas de necessitat o indicacions del professorat, personal no docent o equip
directiu i estan obligades a complir les mesures de prevenció i higiene establertes
per les autoritats sanitàries i el centre.
Es faran servir preferentment les escales. Quan hi hagi ascensor es limitarà el seu
ús al mínim imprescindible i es mantindrà la distància interpersonal de seguretat,
excepte en els casos de persones que precisin assistència, i en aquest cas també
es permetrà que l’usi l’acompanyant.
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Es prioritzaran les opcions de mobilitat que millor puguin garantir la distancia
interpersonal de seguretat (bicicleta, caminar). Es fomentaran les rutes segures
per anar i tornar de l’escola, en col·laboració amb els ajuntaments.

2.1. Garantia de distància mínima de 2 m
S’ha de garantir la separació mínima de dos metres entre persones (professorat,
alumnat, personal d’administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les
activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de l’aula.
S’establirà un aforament màxim a tots els espais del centre i es garantirà la
distància mínima de 2 m o de 4 m2 per persona, i es retolarà a l’entrada de cada
espai.
En tots els nivells educatius es minimitzaran els canvis d’aula dels alumnes i
professors, per evitar així el contacte del professorat amb diversos grups
d’alumnes.
S’establirà direccionalitat als passadissos per minimitzar els encreuaments
sempre que sigui possible. Es marcaran línies al terra amb la direccionalitat i amb
la separació mínima on sigui necessari esperar torn per accedir a algun lloc.
Es definirà una porta d’entrada i una de sortida al recinte quan sigui possible.
Es fomentaran les activitats exteriors sempre que sigui possible. Els gimnasos,
sales de psicomotricitat, etc., s’adaptaran a les necessitats del seu ús i
s’asseguraran les mesures de seguretat i higiene. L’educació física i altres
activitats similars es realitzaran prioritàriament al pati o altres espais comunitaris.
Els centres amb instal·lacions esportives es regeixen per la normativa vigent
d’obertura d’instal·lacions esportives.
Es prioritzaran les reunions per videoconferència. En cas de reunions presencials,
s’ha de garantir la distància mínima de 2 m.
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S’evitaran actes col·lectius presencials de qualsevol nombre d’assistents (jornades
portes obertes, celebracions, sortides, etc.).
S’organitzaran torns per al temps d’esplai al pati i evitar contacte físic, diferenciats
per edats en franges horàries diferents.
3.

Altres mesures

En cas que algun acompanyant hagi d’entrar a l’aula de 0-3 anys es posarà peücs
d’un sol ús.
El personal dels centres 0-6 anys i els infants utilitzaran un calçat diferent dins
l’aula, que quedarà al centre.
Si els centres disposen de sistemes de ventilació mecànica es recomanen temps
d’operació perllongats. S’han de canviar els temporitzadors del sistema per iniciar
la ventilació a velocitat nominal almanco dues hores abans del temps d’ús de
l’edifici, i canviar a velocitat més baixa dues hores després del temps d’ús. Es
recomana mantenir la ventilació encesa 24 hores, amb nivells de ventilació reduïts
quan no hi ha presència de persones, però no apagada. Cal canviar la recirculació
de l’aire a 100 % aire exterior.
La zona d’esplai de parc infantil (gronxadors, tobogan, etc.) s’utilitzarà en funció
de la normativa vigent.
Les fonts d’aigua de la zona d’esplai s'han de netejar i desinfectar. S'ha d'evitar l'ús
compartit de botelles o bidons.
Material:
— Peücs d’un sol ús.
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