
                               

 

PLA D’OBERTURA SERVEI EDUCATIU VALLÈS ORIENTAL IV 

CURS 2020-21 (en el marc COVID-19) 

1. Mesures de prevenció i higiene 

2. Organització espais i gestió de la presencialitat 

3. Gestió d’entrades i sortides 

4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

 

 

1.   MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I CONTROL 
− Pel que fa a la distància de seguretat, segons la instrucció, la distància física              

interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 metres, en general i, a més, un espai              

de 5/20 seguretat equivalent a 2,5 metres quadrats per persona. 

− Pel que fa a les mascaretes, s’han d’emprar sempre que no sigui possible mantenir              

una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres entre persones que no            

mantenen una relació i un contacte proper de manera molt habitual. No es podrà              

assolir una distància inferior a 1 metre en espais tancats entre persones que no              

mantenen una relació i un contacte proper de manera molt habitual.  

− Cada professional disposarà de gel hidroalcohòlic a la seva zona de treball així com              

de les mascaretes necessàries. També hi haurà gel hidroalcohòlic als aparells           

d’impressió i fotocòpia, que caldrà fer servir prèviament al seu ús. 

− Qualsevol professional que tingui algun símptoma compatible amb la COVID-19, no           

ha d’anar al SE, ha d’avisar a la direcció i al centre d’atenció primària. Tampoc               

podrà assistir al SE aquell que estigui o hagi estat en contacte amb un positiu en                

els 14 dies anteriors. 

− Tots els professionals hauran de portar un control dels contactes que han            

mantingut així com dels llocs on han estat i sales que han ocupat per a portar a                 

terme la seva tasca amb l’objectiu d’afavorir la traçabilitat en cas de contagi o de               

presentar símptomes de la COVID-19. 

− No es podran compartir equips informàtics, dispositius, estris o altres instruments.  

− Les impressores i fotocopiadores i els banys es compartiran amb un pla de             

desinfecció especial. 

− Es disposaran rètols i senyalitzacions per recordar la necessitat de mantenir la            
distància de seguretat, l’ús de la mascareta i el rentat freqüent de mans. 

 

 

 

 



2. ORGANITZACIÓ ESPAIS I GESTIÓ DE LA PRESENCIALITAT 
Els espais de treball del SE són: 

− Despatxos EAP: 2 despatxos de 15m2 cadascun, amb taules per a 5 persones. Com a               

mesura de prevenció, i seguint les instruccions del Departament d’Educació, es faran            

torns entre els professionals per tal d’evitar la presencialitat de tothom a l’hora.  

 

Aquesta primera quinzena, i fins l’inici del curs escolar el 14 de setembre, es faran               

torns rotatius amb dos grups estables, aproximadament el 50% de personal.  

La directora de l’EAP, Marta Serret, estarà sempre al SE de manera presencial.  

GRUP 1: Roser Miquel, Agnes Nieto, Marina Quintana, Núria Cussó, Alba Farré. 

GRUP 2: Maite Carbonero, Roser Vila, Carme Ropero, Anna Salas. 

 

 

− Sala fotocopiadora de dalt: de 7’5m2. Es garantirà un gel hidroalcohòlic per la             

desinfecció abans de tocar la màquina. 

− Sala de reunions de 15m2. Les reunions es faran de manera telemàtica. En aquest              

espai es troben les logopedes del CREDA. Les professionals de CREDA faran també             

torns rotatius en grups estables: 

GRUP 1: Rosa Vila, Alba Tudela. 

GRUP 2: Montse Grau, Rosa Mº Hernández. 

 

− Despatx ELIC-sala de visites: de 7’5m2. 

o Aquest espai es podran utilitzar sempre com a sala de visites quan es pugui              

assegurar que es manté la distància entre persones i que totes elles fan servir              

mascareta. 

o El referent LIC assistirà de manera presencial en aquest espai, segons           

disponibilitat personal. 

− Despatx CRP i administrativa, de 15m2 i amb taules per a 4 persones.             

L’administrativa farà treball presencial la mitja jornada de treball pel SE. Es vetllarà             

per tal que mantenir la distància de seguretat entre els 2 professionals del CRP i               

l’administrativa. La directora del CRP, en principi, estarà sempre al SE de manera             

presencial.  

 

Pel que fa a les reunions d’equip de l’EAP, plenaris, reunions de direcció tècnica, i altres                

coordinacions que es puguin donar , es faran de manera telemàtica fins a rebre noves               

instruccions. 

Pel que fa a la tarda de treball personal per part de les professionals de l’EAP es                 

garantirà només l’assistència del 50% de la plantilla.  

Pel que fa a la presencialitat de persones que no treballen al SE: 

o Es procurarà que entrin al servei educatiu només aquelles persones que la            

seva presència es consideri imprescindible, les coordinacions i reunions que          

calgui fer, es faran per telèfon o via telemàtica. 

o Es continuarà atenent a les persones que s’adrecin presencialment al servei           

educatiu, amb cita prèviament concertada. Se’ls demanarà que signin un          

certificat d’autoresponsabilitat sobre simptomatologia COVID-19, que servirà       

també per al control de la traçabilitat. 

o Totes les persones externes que entrin al SEZ, hauran de portar mascareta i             

fer ús de gel hidroalcohòlic.  

o Un cop marxi la visita, la persona que l’ha atès serà la responsable de la               

desinfecció de l’espai.  

 

 



3. GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 
− De l’1 al 14 de setembre es farà horari intensiu de 6 hores entre les 8h i les 15h.  

− Les entrades es gestionaran entre el personal entre les 8h i les 9h per fer-ho               

esglaonadament. De la mateixa manera, les sortides es faran de manera           

esglaonada entre les 14h i les 15h.  

 

 

4. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 
 

En el cas que es detecti algun cas de COVID 19 entre els professionals del SEZ, s’actuarà                 

tenint en compte les indicacions rebudes per part del Departament d’Educació. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la           

COVID-19 al centre educatiu:  

− Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat. Sempre que no               

hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar, tant a la                 

persona que ha iniciat símptomes com a la persona que l’acompanyi . 

− Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació            

de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens,            

confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

A continuació, el/la director/a de l’EAP o del CRP haurà de realitzar les següents accions:  

− Recomanar a la persona que es traslladi al domicili i, des d’allí, contacti             

telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana           

que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal                

de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic.  

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari de treball o en dies no laborables, la               

persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari                

del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les               

actuacions necessàries.  

El Centre d’Atenció Primària valorarà el cas en les primeres 24 hores d’inici dels              

símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR. En el cas que s’hagi realitzat                

una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2, s’indicarà aïllament domiciliari de la            

persona atesa així com dels seus convivents almenys fins a conèixer el resultat. 

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de:  

− Trucar a la direcció del SE d’on sigui la persona atesa per tal de sol·licitar el llistat                 

de contactes a la persona directora del centre, informant, al mateix temps, de             

l’existència d’un cas sospitós  
− Informar al Servei Territorial d’Educació.  
− Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR.  
− Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguin resultar de           

l’estudi del cas. No està indicat el confinament dels contactes estrets no            

convivents  mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova.  
 

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal               

que ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent.  

 

 



5. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ. 
 

L’empresa de neteja, portarà a terme la neteja i desinfecció del SE tots els dies de la                 

setmana. Les zones i punts on s’intensificarà la neteja i desinfecció són:  

-  Interruptors i timbres (aparell electrònic)  

-  Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.  

-  Baranes i passamans, d’escales i ascensors  

-  Taules  i cadires 

-  Telèfons  

-  Comandaments a distància  

-  Aixetes  

-  Lavabos.  

-  Fotocopiadores  

 

Les finestres del SE romandran obertes el major nombre d’hores possible. Cal assegurar             

la ventilació en l’horari de tancament del SE.  

Cada taula disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic, cada professional disposarà           

d’una mascareta personal.  

A cada sala/despatx de taules es disposarà de paper i desinfectant per a que el personal,                

un cop n’hagi fet ús, pugui netejar i desinfectar les superfícies, teclats, pantalles, i              

telèfons. 

Els vàters, un cop utilitzats seran netejats amb paper i desinfectant per les persones que               

l’hagin utilitzat. 

Les impressores i fotocopiadores disposaran d’un gel hidroalcoholic i de paper i            

desinfectant. Cada persona haurà d’usar gel hidroalcohòlic abans de fer-ne ús i            

desinfectar un cop hagi acabat.  

Cada professional només utilitzarà el seu equipament informàtic i disposititus propis i            

se’n farà càrrec de mantenir-lo desinfectat, a l’igual que la seva taula i cadira de treball. 

Respecte a l’espai de l’Office (nevera, cafetera) es disposarà de gel hidroalcohòlic, paper             

i desinfectant. Cada professional netejarà tot allò que hagi fet servir (pany nevera,             

cafetera). No està permès compartir bricks de llet o càpsules de cafè. Si és indispensable               

l’ús de la nevera, caldrà rotular tot allò que s’introdueix amb el nom del propietari. 

 

 

 


