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1. INTRODUCCIÓ: 

 

La present normativa entra en vigor des del primer dia de curs. La normativa 

estarà en constant revisió per analitzar a cada moment si és necessari fer algun 

ajust, sempre depenent de l’estat de la crisi sanitària i fent els ajustos que 

aquesta ens permeti i seguint les demandes de les corresponents institucions. 

 

Pel bé de tota la comunitat d’Eòlia és OBLIGATORI que es faci una lectura 

rigorosa del present document i que es compleixin totes les mesures, a fi de 

mantenir l’escola com un espai segur al màxim possible. 

 

 

2. MESURES DE PROTECCIÓ: 

 

GENERALS 

 

- Cada família ha de signar una declaració de responsabilitat en la qual es 

compromet a seguir les mesures que marca la normativa, i a informar de 

qualsevol símptoma que pugui ser associat amb la Covid-19. 

http://www.eolia.cat/tramits/declaracio-responsable-menors 

 
- L’alumnat haurà de portar sempre i obligatòriament la mascareta durant la seva 

presència a l’escola. És important que cada alumne porti de casa la seva pròpia 

mascareta i en faci un ús responsable. 

 
- L’estudiant limitarà la seva relació en el centre estrictament al seu grup estable 

fins que la crisi de la Covid-19 no estigui controlada per les autoritats 

sanitàries. 

 
- Les famílies no podran accedir dins l’escola si no és estrictament necessari. 

Podreu acompanyar i recollir els alumnes fins a la porta del centre.  

 
- Sí algun alumne del grup, dóna positiu, només aquell grup farà les sessions 

via zoom, en el període de quinze dies.  

 
- Cal ser molt puntuals a l’entrada i sortida de les classes per evitar contacte 

amb altres grups.  

 

http://www.eolia.cat/tramits/declaracio-responsable-menors
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ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS 

 

- Obligatori fer la desinfecció de mans de forma correcta en accedir a l’edifici. 

Trobareu dispensadors d’hidrogel desinfectant a les entrades de tots els edificis del 

centre. 

 

- Caldrà també realitzar la desinfecció de sabates a les estores que trobareu també 

a l’entrada dels edificis del centre. 

 

- Obligatori l’ús de mascareta (que heu de portar de casa) per accedir al centre i en 

tots els espais compartits (passadissos i serveis). 

 

 

 

ESPAIS I SERVEIS COMPARTITS 

 

- Caldrà mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres en els espais compartits 

(passadissos i serveis). 

 

- L’ús del vestuari queda limitat a dues persones al mateix moment. 

 
- Quan hàgiu de fer servir els lavabos, per favor renteu-vos les mans amb sabó abans 

i després del seu ús.  

 

- És obligatori portar una ampolla personal d’aigua. Les fonts estaran actives, 

però només per emplenar l’ampolla individual. No es podrà beure directament de 

les fonts d’aigua. 

 

DURANT LES SESSIONS DE CLASSE 

 

- És obligatori l’ús de la mascareta durant tota la sessió. 

 

- És obligatori que l’alumnat mantingui sempre la distància de seguretat entre els 

companys de classe i amb el personal docent. És important ser conscients 

d’aquest fet per ta de preservar al màxim la seguretat de tota la comunitat Eòlia. 

 
- És obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al sortir de la sessió. 
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ÚS DE MATERIAL 

 

- És obligatori que cada alumne porti el seu propi material necessari per a 

realitzar les sessions. Com ara bolígraf, llibreta o el material que pugui necessitar 

per les sessions.  

 

- L’ús de material compartit queda restringit i no es podrà utilitzar temporalment.  

 

 

 

NO PODEU ACCEDIR PRESENCIALMENT AL CENTRE SI: 

 

- Si teniu simptomatologia compatible amb la COVID-19: febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea, o qualsevol altre quadre infecciós. 

 

- Si heu estat positives o positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

 

- Si  heu estat en contacte estret amb positius confirmats o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 

- Es recomana que si us trobeu en aquesta situació AVISEU al vostre CAP Mèdic 

de referència per tal que us realitzin una prova PCR. En el cas que aquesta sigui 

positiva, cal avisar d’immediat al centre per tal que aquest activi el protocol 

d’actuació en aquest cas. 

 

- Si us trobeu en alguna de les situacions anteriors, cal que ho informeu enviant un 

e-mail a: elplanter@eolia.cat i en el responsable Covid-19 del centre 

ignasi@eolia.cat  

mailto:elplanter@eolia.cat
mailto:ignasi@eolia.cat

