Decàleg Mesures Pla d’Actuació

Escoles Bressol Municipals de Mollet

1. Les famílies han de signar una “Declaració responsable” per la qual es
comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el
centre educatiu informat de qualsevol
novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la
finalitat de fer la traçabilitat de possibles
contagis amb relació a la gestió dels casos.
Abans d’assistir al centre
2. Les famílies vigilaran diàriament
l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir
de casa per anar al centre educatiu. En
el cas que el fill o filla tingui una temperatura superior als 37,5° o presenti algun
dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir a l’escola bressol i haurà d’informar al centre.
Un cop al centre
3. L’infant podrà entrar a l’escola acompanyat d’un únic tutor/a, que l’acompanyarà fins a la seva estança. El tutor/a
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acompanyant de l’infant, que haurà de
ser sempre la mateixa persona durant
el curs escolar, haurà de complir les següents mesures de seguretat:

acompanyant de l’infant, que haurà de
ser sempre la mateixa persona durant
el curs escolar, haurà de complir les següents mesures de seguretat:

- És obligatori que a la porta principal es
netegi les mans amb gel hidroalcohòlic i
netegi les sabates a la catifa d’humit-secat que hi haurà habilitada a la porta.

- És obligatori que a la porta principal es
netegi les mans amb gel hidroalcohòlic i
netegi les sabates a la catifa d’humit-secat que hi haurà habilitada a la porta.

- És obligatori l’ús de la mascareta (no
es podrà entrar al recinte escolar sense
mascareta)
Entrada a l’estança
4. Cada dia es prendrà la temperatura
amb un termòmetre frontal a l’alumne
i al tutor/a que l’acompanya. A partir de
37,5º l’infant no podrà entrar a l’estança.
5. Cada dia el tutor/a acompanyant signarà el fitxer de registre d’entrada dels
integrants dels diferents grups estables
de convivència del centre.
Organització d’entrades
i sortides i fluxos de circulació
6. Les entrades i les sortides es faran de
manera esglaonada. Cada grup d’edat
tindrà un horari d’entrada i de sortida
per mantenir l’estabilitat dels grups, que
podrà anar entre les 9 h i les 9.30 h pel
que fa a l’entrada. Pel que fa a la primera sortida entre les 11.30 h i les 12 h i les
16.30 h i les 17 h pel que fa a la segona
sortida.
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Mesures de prevenció
a les estances per minimitzar
els contagis

Mesures de prevenció
a les estances per minimitzar
els contagis

7. Cada estança té la consideració de
“grup estable de convivència”, i per tant
els seus membres poden relacionar-s’hi
si la situació epidemiològica ho permet.

7. Cada estança té la consideració de
“grup estable de convivència”, i per tant
els seus membres poden relacionar-s’hi
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8. En tots els grups el/la mestre/a és exclusiu, mentre que el suport de l’educadora és compartit entre nivell.

8. En tots els grups el/la mestre/a és exclusiu, mentre que el suport de l’educadora és compartit entre nivell.

9. El contacte entre altres grups es veurà
limitat (acollida i dormitori) i es farà respectant les mesures de seguretat (distància 1’5 m i mascareta per part del/la
docent).
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11. Ventilació constant i promoció d’activitats a l’aire exterior sempre que sigui
possible
12. Sectorització del pati. Cada grup de
convivència estable disposa d’un pati
d’ús exclusiu

- Rentat de mans sistemàtic
- Distanciament físic
- Ventilació i activitats a l’espai exterior

10. Neteja, i desinfecció diària del centre, dels espais comuns i es garanteix
l’accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons
allà on sigui necessari.

I si hi ha un cas de COVID-19?
Si es produeix un positiu, tot el seu grup
estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies.
Les famílies s’hi hauran de posar en
contacte amb el seu CAP de referència i
seguir les indicacions pertinents. En cas
que es faci un PCR, el resultat negatiu en
aquesta prova als membres del grup no
eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès
que és el període màxim d’incubació del
virus.

El Pla d’actuació de les Escoles Bressol Municipals de Mollet està publicat al blog
de l’escola perquè tothom tingui accés a la informació de manera detallada.
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En cas que l’escola bressol comuniqui
el confinament d’un grup, l’import proporcional dels serveis no gaudits seran
descomptats de la quota corresponent.
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