ACTUALITZACIONS DEL PROTOCOL DE L’ESCOLA EL DRAC
(14 setembre 2020)
Les actualitzacions dels diferents punts estan en color roig. El protocol complet el trobareu
actualitzat a la pàgina web de l’escola www.escolaeldrac.com
6. MESURES PER A LA LIMITACIÓ O CONTROL DE CONTACTE INTERPERSONAL
A. Mesures organitzatives en el centre per al manteniment del distanciament interpersonal:
d. Els i les menors podran ser acompanyats pels familiars fins a les portes d’entrada mantenint una

distància de 2 o més metres de l'accés al recinte, des d'on poder deixar els xiquets i xiquetes perquè
accedisquen de manera autònoma al centre.
Així i tot, es recomana no acompanyar a l’alumnat fins a els accesos. Comptem amb el servei d’un
polícia per a controlar les entrades, a més d’una persona del centre per porta.
e. Les famílies que accediu als accesos al centre en cotxe, no podeu estacionar o aparcar el vehicle. Si
que es pot fer una parada en els espais senyalitzats, no en les boreres.
A més, recordar-vos que no pareu en els pas de peatons.
f. El mestre o la mestra que te classe en cada grup, recollirà al grup a l’entrada del centre i serà
l’encarregat de que tot l’alumnat forme les seues fileres mantenint la distància de seguretat.
h. L’alumnat que no puga entrar a l’hora del seu grup, anirà a la seua entrada corresponent, i
mantennt la distància de seguretat, s’esperarà fins que un treballador o treballadora del centre li
dóne l’entrada.
---------------------------------------------------------------D. Zones comuns:
b. Tindrem en compte mesures específiques a l’hora del pati:
-

ens rentarem les mans amb sabó abans i després de l’esmorzar.

-

utilitzarem mascaretes com a mesura de protecció.

-

respectarem la distància de seguretat a l'eixida i al retorn a l'aula.

-

s’han habilitat 6 espais´(més 3 en Infantil) amb el seu bany per a ser gastats com
esplais, amb la seua nenyalització corresponent.

-

reforçarem la vigilància al pati per a garantir l’atenció adequada. Cada espai te un
mestre o mestra en cada torn per a dur a terme la vigilància de l’esplai.

-

escalonem els horaris de descans i distribuïm l'alumnat per sectors de la següent
manera per garantir que entre l’alumnat hi haja suficient distància i així evitar el
contacte entre ells. Es gasten 4 dels 6 espais en cada moment. (més 2 en Infantil).

-

per tal d’evitar aglomeracions als banys, en cada classe i curs sols podrà eixir un
alumne/a a la vegada, amb l'aprovació del professor/a que estiga amb el grup en

eixe moment. Fins que no torne a l’aula, no pot eixir el següent alumne/a. En l’hora
de l’esmorçar, al igual que en els esplais, els GCE tindran recolçament per a dur a
terme la neteja de mans.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. MESURES PER A LA NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ ALS CENTRES:
A. Neteja i desinfecció d'instal·lacions:
a. Mantindre un ambient sa en les instal·lacions: Es mantindrà de manera diària ventilades les
instal·lacions. Les portes de les aules i dels edificis estaran obertes a l’inici de la jornada
escolar i el professorat obrirà les finestres com a mínim durant cinc minuts, abans de l'inici
de les activitats.
Tant les portes, com les finestres, quedaran obertes en l’hora de l’esplai.
--------------------------------------

9. GESTIÓ DE CASOS ALS CENTRES EDUCATIUS:
La Conselleria facilita diferents contactes per a gestionar els casos sospitos o amb confimació.
Aquestos contactes són:
- Per a consultes generals de qualsevol membre de la comunitat educativa cal trucar al telèfon
900300555 (Call Center).
- Quan es produïsca un cas sospitós o un cas confirmat de COVID-19, la direcció del centre o el
responsable COVID-19 del centre ho comunicarà al centre de salut pública al qual es troba adscrit el
centre, i se seguiran les indicacions que es comuniquen.
- Amb el centre d’atenció primària, únicament caldrà posar-se en contacte quan es requerisca
l’atenció sanitària immediata a la persona que es troba en el centre educatiu i siga necessària una
atenció que no admet demora, o bé per resoldre dubtes sobre problemes de salut.
El telèfon i correu de contacte són: educovid_csp_torrent@gva.es; 961974875
Per a facilitar la comunicació l’adreça de cada centre educatiu haurà de disposar d’un telèfon i
d’un correu de contacte directe del seu centre d’atenció primària referent
(educovid_csp_torrent@gva.es), i també d’un telèfon (961974875) i d’un correu electrònic dels
responsables de salut pública departamentalS.

d. COORDINACIÓ SANITAT-EDUCACIÓ:
A més, segons les intruccions del 7 de setembre, actuarem:

1. Les presents instruccions tenen com a objecte establir el procediment per a la comunicació
de les incidències sanitàries que es produïsquen al llarg del curs 2020-2021 com a
conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.
2.

Aquestes instruccions seran d’aplicació a tots els centres docents que impartisquen
ensenyaments no universitaris.

3. En la gestió dels casos de sospita o aparició d'un contagi per Covid-19, la direcció del centre
actuarà de conformitat amb allò que estableix tant l'apartat 9 del Protocol de protecció i
prevenció davant la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 com la guia per a la gestió de casos
Covid-19 en els centres educatius d’ensenyaments no universitaris.
4. La direcció dels centres educatius seguirà les indicacions que determinen les autoritats del
departament de Salut Pública a l'efecte d'activar les actuacions o mesures de prevenció i
control necessaris en cas de brot o augment de la transmissió comunitària.
5. En aquells casos en què els representants legals de l'alumnat o les autoritats del
departament de Salut Pública juntament amb el Servei de Vigilància Epidemiològica
confirmen l'existència d'un contagi per Covid-19, la persona responsable Covid-19 del centre
educatiu elaborarà la fitxa informativa que estableix la guia de gestió de casos en els centres
educatius la qual integra la relació dels contactes estrets dels casos confirmats tant d'aula,
menjador, com de transport escolar col·lectiu i la traslladarà al centre de salut pública del
departament de salut.
Sense perjudici d'això, la direcció del centre també comunicarà a la Secretaria Autonòmica
d'Educació i Formació Professional l'existència de casos confirmats per Covid-19. Per a això,
emplenarà la informació del mòdul d'ÍTACA destinat a la comunicació d'incidències Covid-19.

