ANNEX 9
Protocol per al servei de transport escolar
Les mesures que s’indiquen al present annex, estan subjectes a les modificacions i
rectificacions que es puguin desprendre de les indicacions sanitàries establertes per
la Conselleria de Salut i Consum.
Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19
al Servei de Transport Escolar
De manera general es mantindran les següents mesures de prevenció, higiene i
protecció:
Ús obligatori de mascaretes
Actualment, l’ús de la mascareta és obligatòria per als usuaris majors de 6 anys i
recomanat per als infants majors de 3 anys, abans de pujar al vehicle i durant el
trajecte fins arribar al centre educatiu o parada. Per això el servei de transport haurà
de disposar de mascaretes higièniques per proporcionar-ne a l’alumnat en cas d’oblit,
amb la coordinació del centre educatiu. (Vegeu l’annex 2 d’aquesta Resolució).
No serà obligatori l’ús de mascareta en el cas que hagi alumnes amb qualque
malaltia, dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta o
que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per
llevar-se-la, o presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
En aquests casos es poden habilitar les primeres files del vehicle per aquests usuaris,
mantenir la distància de seguretat entre seients, o qualsevol altre que resulti viable,
etc.
Assignació de seients
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Es prioritzarà l’ús del servei en els ensenyament obligatoris, tal com es preveu a
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 2 de juliol de 2005, per la qual es regula
el transport escolar en els centres docents públics de la CAIB.
S’assignarà i s’organitzarà la distribució dels alumnes dins el transport, combinant les
edats dels usuaris amb els grups de convivència estable i limitant les interaccions
físiques. Es prestarà especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb
discapacitat. La distribució la realitzarà a principi de curs per part de l’acompanyant
del servei.
Els alumnes esperaran en les parades, mantenint les distàncies i en ordre per accedir
al vehicle en fila i per la porta de davant, amb la distribució prevista des de darrera
cap endavant. La baixada es farà en l’ordre invers, sense aglomeracions, en calma i
evitant contactes.
En les rutes compartides s’efectuarà d’igual manera, mantenint els espais habilitats
pels alumnes de cada centre.
Caldrà tenir en compte els horaris de les rutes i centres escolars. S’haurà de preveure
que aquesta situació implicarà més temps en les entrades i sortides del servei.
Es col·laborarà amb la direcció del centre en tot allò que pugui contribuir a la millora
del servei, com per a la distribució de seients per grups de convivència estable.
Neteja, desinfecció i ventilació en els vehicles
Els alumnes abans de pujar i baixar del vehicle hauran de rentar-se les mans amb gel
hidroalcohòlic.
L’empresa haurà de disposar de gel hidroalcohòlic, en coordinació amb el centre
educatiu, i serà l’encarregada de dur a terme les mesures de seguretat, neteja,
ventilació i desinfecció del vehicle, entre torns o rutes i seguint la normativa vigent en
quant l’ús dels productes autoritzats per les autoritats sanitàries.
En el cas que hi ha hagi qualque cas de COVID-19, l’empresa haurà d’aplicar les
mesures de desinfecció, segons normativa vigent. I en tot cas seguir les
recomanacions (annex 3 de la present Resolució).
Formació, informació i comunicació sobre casos de COVID-19
Les empreses seran les encarregades de formar i informar als seus treballadors en
quant al procediment de treball establert per al control de risc de la infecció per la
COVID-19.
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Davant l’existència de casos positius de COVID-19, se seguirà la gestió de casos,
segons la normativa vigent.
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