IES SINEU

PROTOCOLS SANITARIS COVID-19 (Alumnat)

NORMES GENERALS
► Mantenir la distància interpersonal (1,5 m) i ús de mascareta en tot moment.
  (excepte consum d'aliments/begudes, pràctica d'activitat física, ús instruments musicals de vent).
► La higiene de mans freqüent (aigua i sabó durant 40-60 s / solució hidroalcohòlica 20 s)
 En entrar i sortir centre, al bany, abans i després pati, de posar-se o llevar-se mascareta, després de compartir aules, equips...
► Prendre la temperatura a casa abans d'anar al centre. No es podrà venir a partir de 37,5ºC.
Tampoc es podrà venir al centre si es tenen símptomes compatibles COVID.
► Procurar sempre la ventilació dels espais tancats (aules, etc.)
► S'ha d'evitar compartir objectes d'ús personal (bolígrafs, cinta correctora, retoladors, etc.).
 Cada alumne disposarà del seu propi material. Únicament s'ha de dur al centre el material indispensable.

► Seguir estrictament les rutes específiques d'entrades/sortides, mobilitat interna i zonificació de
patis. S'han evitar sempre les aglomeracions.
PROTOCOL D'ACTUACIÓ DETECCIÓ DE SÍMPTOMES ENTRE L'ALUMNAT
Símptomes compatibles COVID-19
: aparició sobtada de febre, tos i sensació falta d'aire (més comuns). En
alguns casos també disminució de gust-olfacte, calfreds, mal de coll, dolor muscular, mal de cap, debilitat
general, diarrea i vòmits.

1. Si es detecta un alumne amb símptomes a l'aula, el professor avisarà l'equip directiu i
l'acompanyarà a la sala d'aïllament. L'equip directiu enviarà un substitut i avisarà la família que
recollirà l'alumne com més aviat millor.
2. Alumne i professor es rentaran les mans i es posaran una mascareta quirúrgica. Si l'alumne no pot
dur mascareta, el professor farà ús d'una mascareta FFP2, pantalla facial i bata.
3. No es deixarà l'alumne sol en cap moment. El professor quedarà amb l'alumne fins que un
familiar el vengui a recollir. Si l'alumne es troba en una situació de gravetat s'avisarà el 061.
4. La família es posarà en contacte amb els serveis sanitaris corresponents al seu domicili que faran
la valoració clínica corresponent (podran fer una prova PCR o no).
5. La resta del grup i el professorat corresponent podran seguir venint al centre però extremant les
mesures de seguretat. L'alumne a qui se li ha realitzat la PCR no podrà acudir al centre fins a tenir el
resultat de la prova. Els germans convivents amb l'alumne tampoc.
6. Si la PCR és negativa o no ha estat necessària, l'alumne es podrà incorporar al centre. En general,
la incorporació es podrà fer quan faci 24 hores que es troben sense febre (no caldrà certificat mèdic)
7. Si la PCR és positiva, l'alumne estarà en aïllament un mínim 10 dies. L'autoritat sanitària farà
l'estudi dels contactes estrets (alumnes i professors) i establirà les mesures necessàries.
8. Es farà seguiment de les activitats educatives o adaptacions curriculars als alumnes en aïllament.

L'incompliment de les normes i protocols COVID es considerarà de caràcter greu atès que fa
perillar el funcionament del centre i la seguretat de tota la comunitat educativa.

