PROTOCOL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-19
A Elison hem procedit a adoptar tots els mitjans de seguretat davant el COVID-19 per
protegir la salut i seguretat dels nostres alumnes i de tot l’equip d’Elison. Per a això
hem equipat les aules amb pantalles protectores anticontagis i reforçat la neteja,
ventilació i desinfecció de tots els espais a l'escola.

A continuació us indiquem les mesures de prevenció a seguir:
ABANS DE VENIR A ELISON
Preguem un acte de responsabilitat perquè no s'assisteixi a Elison de manera
presencial en el cas que l'alumne presenti algun símptoma o sospiti de COVID-19 ja
que és la manera d'evitar que el virus segueixi expandint-se. Cal ser responsables.
*Afegim informació addicional sobre aquestes mesures d'actuació al final de la següent
informació.
A l'ENTRADA A ELISON
- L'accés a Elison es realitzarà de forma esglonada respectant les senyalitzacions
d'entrada i sortida.
- Per alleugerir les entrades i sortides, hem fet modificacions en algunes franjes
horàries.
- La mascareta serà obligatòria per a tot l'alumnat a partir dels 6 anys.
- A l'entrar a l'escola es mantindrà una distància mínima de seguretat, la qual s'haurà
de complir en tots els espais comuns.
- Abans d'accedir a Elison l'alumne s'haurà d'aplicar el gel hidroalcohòlic que trobarà a
l'entrada i haurà de seguir les indicacions dels cartells i fletxes de senyalització.
- En cas de voler parlar amb recepció, preguem que no es faci durant les
entrades/sortides d’alumnes.
A LES AULES
- Hem reforçat la neteja, ventilació i desinfecció de l'escola.
- Cada classe té la consideració de grup estable de convivència.
- Aules proveïdes de “pantalles protectores anticontagis COVID-19”.
- Durant les classes l'alumnat i professorat romandran amb la mascareta.
- Es disposarà de gel hidroalcohòlic a cada aula i estarà a disposició de l'alumnat i
professorat.
- Cada alumne ha d'utilitzar únicament el seu material i objectes personals ja que està
prohibit compartir els objectes. En cas de necessitat només serà possible si ha estat
prèviament desinfectat.
- Les aules es mantindran ventilades.
- Al marxar de classe l'alumne haurà de rentar-se de nou les mans amb gel
hidroalcohòlic.
- No es podrà fer ús del Club Social.

A LA SORTIDA D’ELISON
- Es realitzarà de manera esglaonada mantenint una distància mínima de seguretat.
- Es seguiran les fletxes indicades a terra per respectar la direcció de sortida.
- Preguem que un cop l’alumnat hagi sortit de l’escola, no romangui davant dels
accessos d’entrada o sortida.

*INFORMACIÓ ADICIONAL
gencat.cat
“Què cal tenir en compte a diari abans d’accedor al centre educatiu?
Els i les alumnes no poden tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la
temperatura amb antitèrmics.
Si tenen més de 6 anys han d’entrar amb la mascareta ben posada.
I no poden tenir cap d’aquests símptomes:
Menor o igual a 14 anys
•

Febre o febrícula

•

Tos

•

Dificultat per a respirar

•

Mal de coll

•

Congestió nasal

•

Vòmits o diarrees

•

Mal de cap

•

Malestar

•

Dolor muscular

Més de 14 anys
•

Febre o febrícula

•

Tos

•

Dificultat per a respirar

•

Mal de coll

•

Alteració del gust o de l’olfacte

•

Vòmits o diarrees

•

Mal de cap

•

Malestar

•

Calfreds

•

Dolor muscular

A més, cap persona pot accedir-hi si:
•

Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.

•

Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de
COVID-19.

•

Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.

•

Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

