
 
  

 

 

PAUTES  A SEGUIR PER L’ALUMNAT A L’ESCOLA PER  A LA PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ENVERS EL SARS-Co V-2 
 

� Per accedir al centre, 
 

• Presenta la declaració responsable de l’alumne,  document amb el que es 
declara  l’absència de simptomatologia o sensibilitat envers la COVID-19. El tutor 
us farà arribar el document. 
 

• Fes ús de la mascareta higiènica. Els alumnes han de portar la seva mascareta. 
 
 

� A l’entrada al centre, 
 

• Renta’t les mans amb el gel hidroalcohòlic situat a l’entrada del centre.  
 

• Si durant el trajecte has portat guants, te’ls treus. Els pots llençar en el 
contenidor amb tapa de pedal o, si els vols tornar a utilitzar, els guardes dins 
de les teves pertinences. Després, renta’t les mans amb gel hidroalcohòlic.  
 
 

� Durant l’estada a l’Escola,  
 

• Fes ús en tot moment de la mascareta higiènica. 
 

• Manté en tot moment la distància de seguretat de 2 m interpersonal. 
 

• Porta les teves pertinences a sobre. No es podrà fer ús de les perxes 
col·lectives. 

 
• Respecta les vies de circulació i els espais marcats. 

 
• No comparteixis estris de treball ( bolígrafs, papers, ...) 

 
• En cas d’ haver de manipular objectes de tercers: no et toquis les mans, nas i 

ulls, sense haver te rentat les mans amb aigua i sabó. 
 

• Malgrat portar la mascareta higiènica, alhora d’esternudar o tossir, fes ho amb 
el colze. Si necessites fer ús de mocadors (han de ser sempre d’un sol ús), 
tapa’t la boca i el nas amb el mocador. Diposita el mocador en un contenidor 
amb tapa de pedal i renta’t les mans de seguida.  

 
• Cal fer un ús individual dels lavabos del centre. No pot entrar més d’una 

persona al lavabo. 
 

• No es pot fer ús de les màquines de vending ni font d’aigua. Recordeu de portar 
aigua de casa. 

 
• Procura tocar el menys possible el mobiliari. Procura deixar les portes obertes. 

 
• Si notes que comences a tenir símptomes de la COVID-19, comunica-ho de 

immediat al professorat del centre.  


