
IES EL RAVATXOL. MESURES DE PREVENCIÓ DURANT LA 
REALITZACIÓ DE TASQUES  

 

A. MESURES GENERALS PER A TOTA LA COMUNITAT 

- Atendre les instruccions i mesures de seguretat indicades en l'entrada al centre             
i seguir totes les normes establides i facilitades. 

- Establir la distància mínima de seguretat. Per a això, es recomana:  

1. Respectar els torns organitzats mitjançant la cita prèvia d'entrada i d'eixida al centre              
de treball tant de l'alumnat com del personal docent i no docent. NO ESTARÀ              
PERMÉS L’ACCÉS DE CAP MEMBRE DE LA COMUNITAT EDUCATIVA SENSE          
CONEIXEMENT I COORDINACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU. 

2. Implementar les mesures necessàries, per a minimitzar el contacte entre les            
persones treballadores i l'alumnat en el centre educatiu, respectant la distància de 2             
metres i evitant aglomeracions.  

3. Respectar l'aforament calculat per a cada estança. En cas de grup d’alumnes, màxim              
10 per aula habilitada. A la sala de professors es respectarà els llocs establerts per al                
seu ús. 

4. Respectar la senyalització establida i el flux organitzat del personal, afavorint la             
marxa cap avant i evitant encreuaments. Quan no siga possible i una mateixa via              
s'utilitze per a tots dos sentits, es respectaran les distàncies de 2 metres, utilitzant              
l’accés per la dreta i l’eixida per l’esquerra.  

5. Quan les dimensions d'alguna zona comuna siguen reduïdes, com l’ascensor o els             
lavabos, s'haurà de fer un ús individual d'aquestes zones. S'ha d'esperar a 2 metres de               
la porta si està ocupat.  

6. En els despatxos o sales de visita es mantindrà entre les persones una distància               
mínima de 2 metres, o bé es col·locaran mampares fàcils de desinfectar, com barreres              
físiques de separació entre ells.  

7. En la mesura que siga possible, s’evitaran les reunions de treball en les quals no es                 
puga garantir l'aforament permès. Les portes de les aules i altres estades es             
mantindran sempre obertes.  

8. No es podrà fer ús de les escales o ascensor pel públic general, només en el cas                  
que quede garantida la distància de seguretat en els encreuaments de persones. 

 



- Extremar les següents mesures de precaució a nivell individual:  

● EVITAR TOCAR-SE ELS ULLS, EL NAS O LA BOCA  

● HIGIENE DE MANS 

A l’entrada del centre i en les diferents estades d'aquest, amb periodicitat, sempre que              
es puga amb aigua i sabó o en cas contrari, amb solució hidroalcohòlica.  

Es garantirà la disponibilitat de solucions hidroalcohòliques per al personal del centre            
educatiu, en dispensadors automàtics o en botelles, fent servir un mocador, que serà             
correctament gestionat com residu. 

● HIGIENE RESPIRATÒRIA  

Haurà de cobrir-se la boca i nas en cas de tossir o esternudar amb un mocador d'un sol                  
ús i tirar-lo  en un contenidor de fem o sobre el seu braç en l'angle intern del colze.  

● ÚS D'OBJECTES  

Caldrà, en la mesura que siga possible, evitar compartir l'ús d'objectes durant la             
realització de les tasques. Si això no és possible, es farà la seua neteja i desinfecció                
després del seu ús.  

Es deixaran les portes obertes dels despatxos, aules, zones comunes, etc.  

S'hauran de mantindre les taules i llocs de treball totalment recollits, facilitant així les              
labors de neteja. 

● EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL I ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ.  

ÚS OBLIGATORI DE MÀSCARES PER A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA 

En aquells casos en els quals no es dispose de solució hidroalcohòlica o la possibilitat               
de desplaçar-se per a la rentada immediata de mans amb aigua i sabó, es podrà               
disposar de guants de protecció d'un sol ús.  

 

B. DURANT LES TASQUES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVES I REUNIONS AMB         
PERSONAL ALIÉ AL CENTRE:  

- Solament accediran al centre les persones que es comprove que tinguen la CITA             
PRÈVIA en data i hora i de manera individualitzada, respectant la senyalització i els              
torns d’espera dins i fora del centre.  

- Totes les persones que accedisquen al centre hauran de conèixer i respectar les             
mesures adoptades (hora d'atenció, mesures de protecció necessàries per a          



accedir al centre i indicacions a seguir) i mesures de reorganització dels punts             
d'atenció al públic i informació en zones accessibles per reduir el trànsit de públic. 

- A l'entrada, es facilitaran unes breus instruccions de la ruta a seguir i les condicions               
i mesures higièniques amb les que s’haurà de familiaritzar i dirigir-se directament a             
les dependències de la seua cita. S’assegurarà que realitza correctament la higiene            
de mans i que porta la protecció respiratòria.  

- S’haurà de restringir els moviments de personal alié el màxim possible, i el públic              
en general haurà de quedar-se en l'exterior de l'edifici guardant la distància de             
seguretat. 

- S’atendrà el públic sempre guardant la distància de seguretat de 2 metres o zona              
d'atenció d'una mampara transparent.  

- El lliurament de documentació es realitzarà sense contacte entre la persona           
treballadora i la persona usuària, evitant els lliuraments de documents “mà a mà”.             
Abans del lliurament de la documentació, es convidarà l'usuari a efectuar de nou la              
higiene de mans amb el gel hidroalcohòlic que tindrà a aquest efecte.  

- Després de cada tràmit, el personal d'atenció al públic haurà de fer la higienització              
de mans i a la desinfecció de les superfícies de contacte (taula, mampara, etc.).  



 

 


