
 

 

 

 

 

 

 

RECOMANACIONS QUAN TENIM UN INFANT EN AÏLLAMENT:  

• Designar una única persona com a cuidadora principal (i aquesta ha de dur SEMPRE mascareta, rentar-se 
les mans molt sovint, i mantenir en la mesura del possible distància) i la resta de persones convivents han 
d’extremar les mesures de precaució amb la resta. 

• Cal recordar-los que és per un bé comú, i que seran només uns dies.  

• Tenir cura de les pors d’estar sols o soles. No estan sols, sinó separats. Cal trobar la fórmula familiar.  

• Tenir cura del neguit vers les tasques escolars i les connexions amb el grup de classe, ja que això els ajuda a 
passar millor aquest aïllament social i de l’Escola.  

RECOMANACIONS DELS INFANTS EN AÏLLAMENT: 

• No ha de sortir de casa per a res, en cas d’Urgència cal 
avisar al 112, ells us diran. 

• SEMPRE QUE ES PUGUI, Han d'estar aïllades en una 
habitació separada de la resta de persones de la casa i si 
pot, fer servir un lavabo diferent. Si això no fos possible, 
s'ha d'extremar el distanciament (2m, mascareta i higiene 
de mans) especialment amb persones que es consideren 
grup de risc: avis, àvies, i tots els de més de seixanta-
cinc anys i les persones amb malalties cròniques.  

• No pot sortir de les zones d’aïllament designades. 
En cas que sigui imprescindible anar a zones 
comunes, s’ha de rentar les mans i portar 
mascareta, per reduir possibilitat de contagi de 
l’espai comú. 

• No pot rebre visites i cal evitar el contacte proper 
amb qualsevol persona i amb animals domèstics.  

MESURES D’AUTOCURA INDIVIDUALS DELS INFANTS AÏLLATS:  

• S’ha de rentar les mans molt sovint!  

• Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir o esternudar o utilitzar la part interna del colze 
i, de seguida, llençar el mocador i rentar-se les mans.  

• S’ha de dutxar SOLS, mai amb germans o germanes, i canviar de muda diàriament. Les tovalloles s’han de 
canviar després de cada ús i rentar a 60º. Durant aquest moment el cuidador ha de dur sempre la mascareta! 



• S’ha de ventilar l’habitació un mínim de 10 minuts, 3 cops al dia.  

• Cada vegada que algú necessiti entrar a l’habitació, cal ventilar l’espai prèviament un mínim de 10 minuts i 
posar-se la mascareta, tant la persona aïllada com la persona cuidadora.  

• En el cas que la persona aïllada sigui una mare lactant, ha de posar-se la mascareta sempre que estigui a prop 
del seu nadó i rentar-se les mans molt acuradament abans del contacte.  

• És aconsellable disposar d’un telèfon mòbil o altre mitjà (walkytalkies que als infants els agrada i els diverteix) 
per tal de comunicar-se amb la resta de persones.  

• Si el bany és compartit netejar les superfícies 
després de l’ús i que els convivents tirin la cadena 
abans de fer-ne ús ells.  

• Cal que els seus residus estiguin en una bossa 
tancats quan surtin de l’habitació.  

• Els plats, gots, coberts i altres estris han de ser 
per al seu ús individual i s’han de rentar amb 
aigua calenta i sabó o bé al rentavaixelles.  

• Les superfícies que toca molt (tauleta de nit, 
pom porta, etc...) s’ha de netejar amb un drap 
d’un sol ús i lleixiu diluïda 1/100 cada dia (5 gotes 
per litre) 

RECOMANACIONS DELS FAMILIARS/CONVIVENTS DELS INFANTS EN AÏLLAMENT: 

• Entrar a l’habitació de la persona aïllada com menys vegades millor i  estar el mínim temps possible, SI ES POT. 
En entrar a l’habitació, tant la persona aïllada com la persona cuidadora han de portar mascareta, i quan hi hagi 
contacte amb la persona afectada o amb els seus fluids (saliva, mocs, orina o femta), cal extremar les mesures, 
canviar de roba o utilitzar una bata, i sobretot rentar-se les mans abans i després de tocar la mascareta per 
canviar-la (és bruta).  

• És important sempre canviar la mascareta (preferible ús FP2) quan interaccionem entre l’infant 
aïllat i la resta de família. Recordar que una mascareta és considera neta un ús de 4h.  

• 10 minuts abans d’entrar a l’habitació de la persona aïllada, se l’ha d’avisar perquè ventili l’habitació.  

• Cal rentar-se les mans amb sabó o solució hidroalcohòlica sovint, però sobretot cal rentar-les abans i després 
de tocar la mascareta en treure’s-la quan es surt de l’ habitació immediatament.  

• Quan faci ús del lavabo, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna.  

• Cal utilitzar tovalloles de paper o posar-les a rentar després de rentar-se les mans.  

• Cal netejar diàriament i de forma exhaustiva els lavabos amb lleixiu, començant per la pica i acabant pel vàter.  

• La neteja de l’habitació de l’infant, es recomana començar des de la part més allunyada de la porta d’entrada 
fins a la porta.  

• No cal rentar sempre la roba, però quan es faci: S’ha de rentar la roba de llit, les tovalloles, etc. de les persones 
aïllades amb sabons o detergents habituals a 60-90 °C i deixar que s’eixugui completament. Aquesta roba s’ha de 
col·locar en una bossa amb tancament hermètic fins al moment de rentar-la i no s’ha de sacsejar.  

• Els residus (brossa que generi) de la persona malalta: cal posar-la en doble bossa en el moment de llença-la. 



• Els estris de cuina utilitzats per l’infant aïllat, s’han de rentar amb aigua calenta i sabó o, preferiblement, al 
rentaplats per separat dels de la resta de persones.  

• Les superfícies que es toquen sovint (tauletes de nit, somiers, mobles del dormitori i les de les zones comuns), 
les superfícies del lavabo i el vàter s’han de netejar amb material d’un sol ús i desinfectar diàriament amb un 
desinfectant domèstic que contingui lleixiu en una dilució 1:100 (1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua o el que és el 
mateix: 5 gotes per litre), preparat el mateix dia que s’ha d’utilitzar. La persona encarregada de la neteja ha de 
protegir-se amb mascareta i guants. Un cop acabada la neteja cal rentar-se les mans. 

 

 

 

 

IMPORTANT PELS ADULTS AMB INFANTS EN AÏLLAMENT:  

• El/s Cuidador/s principal/s de l’Infant en aïllament: Cal seguir estrictament les mesures de distància 
física, mascareta i rentat de mans.  

• Cal Imaginar la possibilitat de ser portadors sense saber-ho i per tant reduir els contactes amb 
altres membres de la unitat familiar, evitar el contacte les persones grans o vulnerables/amb malalties 
cròniques.  

• És bo organitzar-se familiarment, si es pot, essent un el cuidador i que interaccioni amb l’infant aïllat, i 
l’altre el que interaccioni amb la resta i l’exterior de forma segura i amb les mesures de seguretat al 
màxim de curoses.  

IMPORTANT DELS GERMANS I GERMANES D’INFANTS EN AÏLLAMENT: 

• Cal Imaginar la possibilitat de ser portadors sense saber-ho i per tant reduir els contactes amb 
altres membres de la unitat familiar, evitar el contacte les persones grans o vulnerables/amb malalties 
cròniques.  

• És bo recordar extremar precaucions: importància de l’ús de mascareta correcte, distància física i 
higiene de mans sovint. Les mascaretes cal netejar-les en arribar a casa,  

• Reduir interaccions amb altres infants fora del seu grup bombolla.  

Recordar seguir les instruccions rebudes des del vostre Gestor-COVID de Salut 

Familiars i Germans/es: Mentre no us diguin el contrari podeu anar a l’Escola o a 
treballar, amb tranquil·litat doncs seguim les instruccions correctes! 

ACONSEGUIM UNA COMUNITAT EDUCATIVA SEGURA! 

Més informació:  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/aillament-domiciliari/ 

 

 

TALLEM LES CADENES DE TRANSMISSIÓ! 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/aillament-domiciliari/

