PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID 19 RESPECTE A LA NETEJA I
DESINFECCIÓ DE MANS
Per tots i totes és sabut que per a una bona acció de prevenció de la COVID-19 és necessària la
higiene i desinfecció de mans.
Per això que a l'escola volem concretar aquest aspecte de la següent manera:
PROCEDIMENT DESINFECCIÓ DE MANS:
-

ENTRADA AL CENTRE: (1) Tant al matí com al migdia, en cada accés hi haurà una
persona que dispensa gel hidroalcohòlic a tot l'alumnat i persona que accedeix al centre.

-

A L’ESMORZAR: (2) Abans de dinar a l'hora de pati, l'alumnat es tornarà a posar gel
hidroalcohòlic. A l'acabar el pati, tot l'alumnat (3) ha de rentar-se les mans amb aigua i
sabó abans d'anar a classe (es fan files a les fonts i banys perquè siga supervisat pel
professor/a que tinga cura al pati).

-

AL DINAR: La següent vegada que realitzem una neteja de mans general serà abans del
menjar. (4) S'ha de fer amb aigua i sabó utilitzant les fonts i banys (es fan files a les fonts
i banys perquè siga supervisat pel monitor/a de menjador).

-

A LA VESPRADA: Finalment, en les sessions de classes de la vesprada tot l'alumnat de
l'escola, (5) abans d'entrar a classe i després de l'esbarjo de migdia, ha de rentar-se les
mans amb aigua i sabó, o bé, ha de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohólico.

-

A L’EIXIDA DEL CENTRE: Al acabar les classes de matí o de vesprada l'alumnat tornarà
(6) a posar-se gel hidroalcohólico a l’eixida de classe per anar a casa.

Per tant, amb aquestes directrius, són més de 5 vegades les que realitzem neteja i desinfecció
de mans.
A més del que indica aquest protocol s'intentarà que l'alumnat sigui conscient de la importància
de la higiene i desinfecció de mans. És per això que, si el mestre, mestra, monitor o monitora ho
veuen convenient en algun moment més, poden ordenar a l'alumnat que es neteja les mans per
raó d'higiene.

