PLA D’ACTUACIO per al curs 20 -21 DE L’ESCOLA ÍTACA

És un document més estructural que concret, sobre el que en funció de noves
instruccions anirem construint un segon i tercer nivell de concreció. S’observen
algunes informacions en vermell, perquè és un document de treball, i hi ha
aspectes que ens calen resoldre tan bon punt iniciem el proper curs.
En aquest primer nivell de concreció, sí que fem referència als primers dies de
curs, per la imminència quan el comencem. Recollim l’organització dels
alumnes amb les modificacions que hem hagut de fer, així com les
modificacions d’espais i la preparació d’altres. És també un document flexible,
en tant que serà amb valoracions i possibles modificacions a fer que s’acabarà
d’anar completant a l’hora que concretant.
Falta completar actuacions que ofereixen serveis externs, com menjador i
activitats complementàries. Tot i que ja s’ha parlat amb ells, cal fer les
concrecions en conseqüència a les diferents instruccions i normatives.

Presentem un primer nivell de concreció emmarcat en el que serà
l’organització del curs 2020-21.
Continuem avançant des de la incertesa, però amb la certesa que hem de
mantenir un equilibri ponderat entre l’exigència sanitària i el nostre projecte.
El protagonista d’aquest document són els límits. Uns límits que no posem
nosaltres, que ens venen marcats per la situació sanitària a la que ens estem
enfrontant. Uns límits que ens fan prendre decisions, que per uns seran
excessives i per d’altres insuficients , però que ens obliguen a actuar amb
prudència, a crear nous hàbits, a modificar alguns comportaments, i sobretot,
a actuar amb responsabilitat.
Aquests límits ens han abocat a fer una tria de prioritats educatives a les que
no volem renunciar per no perdre l’essència del nostre projecte educatiu i a
acceptar certs canvis, de manera transitòria i amb capacitat de flexibilitzar-los
segons l’evolució de la pandèmia:
-

Garantir el benestar dels nostres infants, oferint un espai segur
d’aprenentatge.

-

Garantir un espai i temps alineats amb el context sanitari que es viu fora
de l’escola.

-

Promoure ciutadans des de:
- La prudència però mantenint un esperit crític argumentat, no des de
la
por.
- Des de la responsabilitat individual i col·lectiva, que inclou els seus
deures cap els altres.
- Des de la vivència de la solidaritat amb una mirada global.
- I, sobretot, des del respecte cap un mateix i cap els altres.

Sempre prioritzant la reflexió pedagògica i dins el marc de garantir les
necessitats bàsiques dels col·lectius de la nostra comunitat educativa (infants,
famílies, personal docent, personal no docent) entre les quals, hi ha oferir la
màxima seguretat sanitària. Per aconseguir-ho, reorganitzem algunes accions
a partir de dos elements clau: la redistribució d’espais i l’organització

d’alumnes. Sense renunciar a les accions educatives que volem mantenir. I
sense modificar l’actitud i la mirada cap a l’infant.
Sempre hem entès i concebut els espais, tant interns com externs de l’escola
des de la seva dimensió formativa i amb una clara intencionalitat pedagògica,
sobretot per les relacions entre els infants i els aprenentatges. Som conscients
de la seva interdependència amb altres components del context educatiu
(activitats, qualitat de les relacions, formes d’aprenentatge...). Hem ampliat
espais de treball i relació a l’hora que hem restringit i modificat horaris per a
facilitar el flux de circulació i evitar aglomeracions.
La nostra organització, sota criteris pedagògics , ja contempla una reducció
de ràtios en dues Comunitats. Ha estat necessari incidir a la Comunitat de
Grans, on hem pogut disminuir ràtios, gràcies a la dotació extra de docents per
aquest curs.
Partim del grup aula, que en la nostra organització són ràtios de 16-18 alumnes
a la Comunitat de Petits, 18-20 a la Comunitat de Mitjans i a la Comunitat de
Grans de 23-25, arribant a 27. Però triplicant els nivells de la Comunitat de
Grans, els grups aula quedaran de 15-17 alumnes.
La necessitat d’obrir noves aules ens obliga a fer una gestió diferent dels espais.
És el cas de l’aula de música, anglès i la sala gran. Aquest sí que és un canvi
que es mantindrà al llarg de tot el curs. D’altra banda hem gestionat l’ús
d’altres espais d’aprenentatge: la remodelació de la bassa, el terreny adjunt a
l’escola i el centre cívic.
Aquesta organització ens permet la possibilitat de poder garantir el mapa de
la traçabilitat dels nostres alumnes, en el cas que fos necessari.
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Mantenir les actuacions d’un gran valor per l’infant i la seva família, modificant-ne, si cal, el format, però no pas la seva
intencionalitat.
Des de l’inici, implicar, formar i sensibilitzar a les famílies/infants/personal de centre, amb el Pla de Contingència, perquè sigui
un èxit d’aplicació.
Per accedir dins el recinte escolar, caldrà respectar les mesures sanitàries establertes al centre.

ACOLLIDA INFANTS I
FAMÍLIES NOVES

Entrevistes individuals: 7 i 8 de setembre (amb cita prèvia)
Convocatòria: Els primers dies de setembre, la tutora els telefonarà per concretar dia i hora, tenint en compte,
la disponibilitat que van deixar escrita en el moment de tramitar la matrícula.
Objectius:
- Primer contacte entre la família/infant i la tutora.
- Explicar com entenem l’adaptació i quin acompanyament necessita.
- Informar de quines coses haurà de portar l’infant a l’escola (roba de recanvi, mitjons antilliscants...).
Important: Registrar l’entrevista i col·locar-la a l’arxiu de l’infant.

RETROBAMENT AMB
LES FAMÍLIES

Reunió d’Inici de curs: 8 i 9 de setembre
Format:
- Per aules (= grup estable), però amb dues convocatòries (mig grup i mig grup).
- Cada Comunitat decideix quines aules ho fan un dia i quines l’altre.
- Les mestres noves estaran acompanyades.
- Els docents han de vetllar perquè les persones de les dues convocatòries no coincideixin.
- Les famílies amb dificultats per entendre el català, s’organitzarà una segona reunió amb traductora el
dia 10 de setembre. Estar informats dóna tranquil·litat. Cada tutor/-a fa la demanda des de coordinació.
Durada: Una hora. De les 17h a les 18h i de les 18’30 a les 19’30h. Es demanarà molta puntualitat.
Assistència:
- Un membre per família.
- Amb mascareta, mans netes i sense símptomes.
- Important registrar l’assistència nominalment (per si es necessita fer la traçabilitat).
Convocatòria:
1 de setembre: Enviar un correu d’escola a les famílies, amb l’objectiu d’anticipar-los que hauran d’afrontar
canvis. Perquè estiguin més preparats.
2 de setembre: Per Comunitats, es convocarà a les famílies noves a través d’una trucada, i mitjançant un
correu a la resta de famílies, demanant-los resposta (en cas que no contestin, també se les trucarà).

Objectius:
- Explicar el nou escenari en el que ens trobem. Moment per conèixer i explicar les novetats del curs (Pla
de Contingència aprovat pel Consell Escolar i el Claustre): dividir grups aula, canvi de tutors, habilitar
nous espais-aula, organització d’entrades i sortides, mesures sanitàries, protocols, simulacres...
- Fer signar, a cada família, la declaració responsable.
- Lliurar, a cada família, la llista de comprovació de símptomes.
- Omplir documents: autorització sortides, drets d’imatge i enquesta tecnològica.
- Actualitzar telèfons i adreces electròniques (és imprescindible tenir-los al dia). I ús del menjador.
Les famílies que no puguin assistir, a partir del 10 de setembre, hi haurà el Pla de Contingència a la web.
RETROBAMENT AMB
ELS INFANTS

REUNIÓ D’AULA

SIMULACRES

Primer dia d’escola: 14 de setembre
Comencen tots els alumnes, menys els infants de P3.
- Moment de retrobament infants-tutors. Aquest any, amb el tancament de curs viscut, amb una càrrega
emocional molt més alta.
Caldrà acompanyar als infants i les seves famílies en aquest nou context que es trobaran.
Per visibilitzar els canvis de Comunitat, i obtenir informació dels companys que han canviat d’aula,
substituirem les visites presencials per altres recursos (enregistrar vídeos, escriure cartes...). Els mestres
són els responsables de fer-los arribar.
- És necessari que les propostes, des del primer dia d’escola, siguin molt característiques de la Comunitat.
D’una banda, perquè als alumnes nous els permeti prendre consciència que han canviat de Comunitat.
I de l’altra, perquè la resta de l’alumnat tingui l’oportunitat de fer d’amfitrions, sentint-se reconeguts i
valorats.
Al llarg del mes d’octubre
Format: Cada grup aula amb el seu tutor/-a.
Objectius:
- Explicar el que cada Comunitat tingui decidit, per aquesta primera reunió de famílies. Bàsicament,
aspectes d’aprenentatge i pedagògics.
Assistència: Important registrar l’assistència nominalment (per si es necessita fer la traçabilitat).
Al llarg del mes d’octubre
Objectiu: Viure possibles escenaris, per poder valorar: la planificació, els materials preparats, la plataforma
digital, els retorns, les necessitats familiars, els acompanyaments familiars... Ens servirà de diagnosi. I, a partir
d’aquí, decidir propostes de millora.
Temporització: Fora de l’horari lectiu (tardes, caps de setmana, vacances...).
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Entrades i sortides esglaonades.
Aprofitant tots els accessos de què disposem. Cada Comunitat entrarà per una porta diferent.
Un adult acompanyant per cada infant, per evitar barrejar Comunitats.
Respectar els horaris. Evitar venir abans d’hora, per evitar concentració de persones davant les diferents portes d’accés.
Les diferents portes s’obriran a l’hora establerta, no pas abans.
Els patis no estaran oberts en horari no lectiu (a partir de les 16h).
HORARIS
PORTA ACCÉS
PERSONES I MESURES SANITÀRIES
GESTIÓ D’AULA
ENTRADES

9h-9’30h
14’30h-14’45h

CP
SORTIDES

ENTRADES

Porta aula

15’45h-16h

Porta pati CP

9h-9’20h

Porta pista

14’30h-14’40h

Plaça

12’20h-12’30h

Passadís CM
Plaça

15’50h-16h

ENTRADES

9h-9’10h
14’30h-14’40h

SORTIDES

12’30h
16h

CG

Porta aula

12’15h-12’30h

CM
SORTIDES

Porta pati CP
Porta: Dispensador de gel hidroalcohòlic i
presa de temperatura.
Preveure adults per estar a les diferents
portes d’entrada.
Infants:
CP: Mans netes, sense símptomes.
CM/CG: Mascareta, mans netes, sense
símptomes.

Període d’adaptació: A les 9’30h
entrada d’alumnes nous. Per reduir
presència d’adults i garantir un
clima més tranquil i relaxat.
A les sortides, els infants hauran d’estar
preparats per marxar quan s’obri la porta
de l’escola, per reduir mobilitat de
persones dins l’aula. El dia de psico, les
famílies s’esperaran al pati amb distància.

Cada aula, disposarà d’un lloc on
deixar la fruita per compartir amb el
Adults: Mascareta, mans netes, sense
seu grup.
símptomes.

Informar a les famílies la zona de la
-Acompanyaments breus i de qualitat. pista reservada per cada grup.
Pista
A les sortides, els tutors han de
Actuar amb agilitat i responsabilitat.
(distribuïda en
garantir la distància entre els grups i
8 zones, una -A l’entrada, només informació puntual i acompanyar el grup aula fins a la
per cada
necessària a la tutora (presencial o per pista.
aula)
escrit). Per converses més llargues a les
Rampa
Els alumnes guarden les seves
sortides.
pertinences dins els armaris, ubicats
Vestíbul
-Evitar espais de conversa entre les famílies dins l’aula.
Vestíbul
Els tutors vetllen perquè les sortides
dins l’aula i/o recinte escolar.
siguin el més esglaonades possibles.
Rampa
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En el nostre PEC està implícit la necessitat i importància de la interacció i interrelació entre els alumnes.
La nostra organització redueix la ratios dels grups- aula. Ha calgut augmentar tutories a comunitat de grans .
Mantenim la interacció entre els infants, només dins la unitat de convivència . Entenem per grup de convivència , cada grup-aula
La modificació d’espais i temps garanteix la traçabilitat en cas de contagi
Caldrà rentar mans abans i després de fer qualsevol canvi de proposta / espai7 aula S’acompanyarà l’autonomia dels alumnes .
Cada tutor portarà un recull exhaustiu tant de l’assistència dels alumnes com de la seva mobilitat.

Modificació

Actuació

Mantenim la capacitat d’autonomia
i iniciativa dels alumnes en la tria
dels ambients .

Reduir la tria del número d’ambients.

Cada grup manté la seva història, la
seva narrativa d’aula, amb les seves
inquietuds , curiositats i interessos .

Les descobertes d’aula no s’expliquen als altres grups
oralment. Es buscaran altres recursos per mantenir
informats als alumnes d’altres classes.
S’evita el demanar a alumnes d’altres comunitats
informacions. Només al seu grup de convivència.
Els alumnes no busquen materials en altres classes ni
comunitats

Buscar
altres
recursos
gràfics,
audiovisuals
per
comunicar
les
descobertes del grup.

Mantenim la capacitat de poder
triar i prendre consciència del seu
aprenentatge .

Reduir el numero de grups que simultàniament surten a
espais oberts. Només poden sortir dos grups. Cada grup
al sector que se l’indiqui.
Possibilitat de poder anar a nous espais ,segons horari
establert ( bassa, espai annexa, sortida )

Revisar els espais que estan dins les
aules
Augmentar estones d’aula
Cada espai obert te un “kit” de neteja,
per quan l’acaben de fer servir

Ambients
Espais Oberts

Projectes

C. de Petits
C. de Mitjans

Eixos d’aprenentatge – organització d’alumnes

Essència del PEC

Possibilitat d’elecció de tots els ambients
setmanalment. Diàriament la tria serà de tres i interna
entre la unitat de convivència (= 2 grups aula).

Creació de dos nous ambients: el carrer
(al passadís) i el de música (al menjador)
Necessitat de dos docents per a poder
portar els nous ambients.
Kit neteja per netejar en acabar
l’ambient. Preveure acabar una mica
abans per a que els alumnes col·laborin
en la neteja.

Sectoritzar els espais oberts. Mestre
reforç amb mascareta.

D’un mateix projecte es fan les
corresponents derivacions amb els
conseqüents continguts curriculars.
Els alumnes s’autogestionen el temps
per a realitzar el seu pla de treball .
Comparteixen dubtes amb els
companys d’aula

PDT

Projectes
P. D.T

Cada grup manté la seva identitat,
en quant a tria de projectes en funció
d’interessos i inquietuds. Cada aula
te el seu projecte

C. de Grans

La tria de projectes és en funció
d’interessos personals.

Projectes

A cada aula hi conviuen diferents
projectes que tenen en comú els
continguts curriculars

S’evita el format conferència i/o explicació de
descobertes a altres grups que no sigui el de convivència
Es buscaran altres recursos per mantenir informats als
alumnes d’altres classes.
S’evita el demanar a alumnes d’altres aules i/o
comunitats informacions. Només al seu grup-aula.
Els alumnes no busquen materials en altres comunitats

Buscar i potenciar més recursos gràfics i
/o audiovisuals
per comunicar
compartir
i exposar les seves
descobertes.

No es pot sortir al passadís a fer PDT si no és la franja
que tenen destinada.
Es sortirà per nivells. Cal sectoritzar l’espai amb la
corresponent duplicitat o no de les propostes.

Es redueix al grup-aula.
Fer horaris que compatibilitzin els
diferents grups . Sectoritzar espai
Cada espai obert te un “kit” de neteja,
per quan acaben de fer servir l’espai

S’evita el format conferència i/o explicació de
descobertes a altres grups que no sigui el de convivència
Es buscaran altres recursos per mantenir informats als
alumnes d’altres classes.
S’evita el demanar a alumnes d’altres aules i/o
comunitats informacions. Només al seu grup-aula.
Els alumnes no busquen materials en altres comunitats

Es tripliquen les aules de comunitat de
grans, fent grups de convivència que
no arriben a 20 alumnes.
S’adeqüen nous espais per a noves
funcions ( aula musica, taller...)
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Fem referències a altres propostes realitzades dins la gestió d’aula, i sovint interrelacionades amb propostes comunitàries .
Qualsevol intervenció de les famílies serà limitada , i sempre amb l’ ús de mascareta.

Propostes d’aula
Assemblees

Fruita

Aniversaris

Modificacions

Actuacions

Només es faran assemblees de classe.
Els temes que afectin a la comunitat es
tractaran a les reunions de comunitat.

Des de les tutories, s’estarà al cas dels possibles conflictes
i temes a abordar que afectin a la comunitat.

Els alumnes portaran la fruita a l’aula. Es manté
el compartir la fruita dins el grup.
Seran dos o tres alumnes qui la prepararan.
A la CP se la serviran amb bols i se la menjaran
amb forquilla.

A l’aula es disposarà d’un espai on es recollirà la fruita i
on es podrà preparar. Es disposarà de més estris per
facilitar la fluïdesa. Molt important el rentat de mans i
fruita abans de preparar-la per part dels que tinguin el
càrrec. Millor fer trossos grans. A CG: rentat de mans i
tallar la fruita que es menjarà.

L’espai destinat a la celebració serà
preferentment l’aula o un espai a l’aire lliure al
pati. Les famílies que acompanyen hauran
d’estar amb mascareta.

Des de la tutoria es garantirà que no coincideixin en el
mateix espai del pati mes d’un grup fent les propostes
lúdiques de l’aniversari .
El que s’ofereix de menjar haurà d’estar elaborat a l’aula
i/o productes comercialitzats seguint els consells sobre
bons hàbits alimentaris.
En el cas d’elaboració a l’aula cada alumne s’haurà de
preparar el seu.

Expressament, en cas de molts alumnes que fan
l’aniversari, es farà en dos moments diferents.

Especialitats

Actuacions externes

Cada comunitat, tindrà el seu equip de mestres,
sempre que sigui possible. Inclou els
especialistes, que també podran fer reforços
segons horaris . Caldrà l’ ús de mascareta.
Les actuacions externes, en formats actuació o
conferència, només podran acollir al grup –
aula. Hi ha la possibilitat que no tots els grups
assisteixin a les mateixes actuacions

Caldrà que cada especialista determini quina és la millor
manera de poder tenir el material , ja que s’evitaran els
espais compartits.
Cal augmentar el numero de sessions per voluntari i/o
que els voluntaris facin l’actuació només en el grup de
convivència de l’infant a qui representen.
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Espais que donen sentit i complementen la nostra acció educativa.
Espais que no estan aïllats del nostre context.
Espais que signifiquem ponderant la riquesa educativa amb la necessitat sanitària .

Espais
Arranjament de la bassa com a
element / espai
d’aprenentatge.

Propostes pedagògiques
Espai compartit en dos franges molt
diferenciades entre C. Mitjans i C. Grans .
( franja matí / franja tarda )
Format de participació de grup-aula, amb
propostes de treball graduades.

Actuacions a fer /responsables
L’escola i comissió mixta de pati deixen la bassa en ple
funcionament i rendiment. Previst per l’agost .
L’escola s’encarrega de la compra d’una caseta de fusta
per a guardar tot el material necessari per aquest espai
d’aprenentatge.

Molt ocasionalment visita de comunitat de petits
Espai annexa a l’escola

Centre cívic

Espai compartit i distribuït per zones amb les tres S’ha parlat amb l’ajuntament. Hi ha acord i estan
comunitats , per alliberar,
afavorir
i solucionant el tema claus i preparació del terreny.
descongestionar espais i temps d’esbarjo .
Caldrà fer horaris, tot i que les dimensions permetran
Ús lúdic , de cura i participació en la seva coincidir les tres comunitats.
adequació per part de les tres comunitats.
Espai molt proper que pot
facilitar la
descongestió
d’alumnes
en
determinants
moments per a la realització d’alguna especialitat
o altres propostes

Parlar amb les responsables del centre cívic , compartir
oferta i demanda . En espera de resposta per si les podem
compaginar. Accions fetes al mes de juliol. En espera de
resposta. Sembla viable , com a espai extra ocasional,
mes que com a espai diari.
Espai molt adequat per les actuacions externes,
conferències...

A C. Petits es continuen les sortides a espais
propers, l’espai annexe i a la casa de la natura.

Des de les coordinacions de cada comunitat s’organitza
el calendari de sortides així com el contacte en cas de
visites concertades .

La ciutat

Espais externs complementaris
(espais que habitualment
enriqueixen el nostre context
educatiu)

A C. Mitjans i Grans s’intentarà fer alguna sortida
a espais de la ciutat , bé siguin lúdics o d’altres
interessos

A C. M i C. G caldrà compaginar acompanyaments i
mesures sanitàries dels possibles llocs.

Colònies , sortides derivades de projectes ,
sortides de caire més lúdic , que es fan al llarg del
curs a les tres comunitats.

Queden sotmeses a les restriccions que es marquin des de
sanitat .

Es valorarà en cada cas, la conveniència o no
de fer-les , sempre prioritzant el minimitzar tots els
riscos sanitaris possibles.

Es tindrà molt en compte les ràtios que es marquin per
aquest tipus d’activitats, tenint en compte els grups de
convivència.
Activitats que quedaran consensuades en el què , el com
i el quan des de les coordinacions i equip de gestió
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S’incrementarà la neteja i desinfecció dels lavabos, poms, baranes, interruptors... Tindrem una persona de neteja
al llarg de tota la jornada escolar.
Els docents seran els responsables de la ventilació dels espais (abans, durant i després de les activitats).
Mantindrem la neteja i desinfecció de tota l’escola, a partir de les 16h de la tarda, quan s’acaba la jornada
escolar, per l’equip de feineres que tenim assignades al nostre centre.
S’implicarà als infants en la neteja i desinfecció dels materials i de les superfícies de treball. L’adult ho vetllarà.
Cada tutor reomplirà els productes de neteja de la seva aula. Cada comunitat buscarà un responsable per
fer-ho dels espais comuns.

SALA D’AÏLLAMENT
 Quan l’infant sospitós marxi de la sala d’aïllament, penjarem un rètol que prohibeixi l’entrada a aquesta sala. I
informarem a la persona de neteja que comenci el protocol de neteja, desinfecció i ventilació de l’espai.
 Si l’infant sospitós utilitza el lavabo del costat del despatx, aquest quedarà clausurat fins que hagi passat la
persona de la neteja.
UBICACIÓ DELS KITS DE NETEJA
CM- Rubèn
CG- David

Responsables dels productes

CP-Olga Vilamitjana

NETEJA D’APARELLS
Ordinadors (teclat, ratolí, pantalla)
Fotocopiadores
Telèfons
Botonera de l’ascensor
Interruptors d’aparells electrònics
(cafetera…)
NETEJA DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

1 Tutoria
1 Despatx menjador
1 Ascensor

8 Aules
1 Tutoria
1 Sala ordinadors
1 Despatx
1 Sala reunions

9 Aules
1 Caseta fusta

8 Aules
1 Passadís
1 Moviment
1 Rampes
1 Menjador
1 Centre cívic
1 Despatx menjador

8 Aules
6 Espais Oberts
1 Tutoria
1 Sala ordinadors
1 Sala Gran
1 Sala reunions
1 Despatx
1 Sala aïllament
1 Gimnàs

9 Aules
1 Tutoria
1 Caseta fusta
1 Passadís

TOTAL
25

47

NETEJA DELS MATERIALS

NETEJA DE COIXINS, TELES…

Es rentaran amb molta freqüència,
i sempre que un cas sospitós hagi estat dins l’aula.
Els del gimnàs i de l’ambient de moviment
s’utilitzaran cada 48 hores.
Caldrà utilitzar-los de manera rotativa.
Igualment es rentaran amb molta freqüència,
i sempre que un cas sospitós hagi estat en aquests espais.

Adjuntem la fitxa tècnica dels diferents productes que utilitzarem.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ
DAVANT D’UN CAS SOSPITÓS DE COVID-19
Infant que presenta un o diversos símptomes:
-

Febrícula o febre (≥ 37,5ºC)

-

Tos i/o dificultat per respirar

-

Congestió nasal i/o mal de coll

-

Mal de panxa, vòmits i/o diarrea

-

Malestar general o dolor muscular

Aïllament de l’infant a l’espai preparat1 a la primera planta.
Acompanyat, en tot moment, per una persona del despatx.

Col·locació mascareta quirúrgica, tant a l’infant,
com a la persona que quedi al seu càrrec.

- Dificultat per respirar.

SIGNES DE GRAVETAT ?
Cada escola té un gestor covid amb qui,
constantment, estarà en contacte.

- Vòmits o diarrea molt freqüents
amb afectació de l’estat general.
- Dolor abdominal intens.
- Confusió, tendència a adormir-se.

NO
Avís telefònic a la família.

Trucar al 112 / 061

La família recollirà l’infant

Avís telefònic a la família.

i es posarà en contacte
amb el seu CAP de referència.
Fora de l’horari d’atenció del CAP,
la família trucarà al 061
Ventilar i netejar l’espai.

En espera de resultats, les persones que hagin
tingut contacte estret amb l’infant, les tindrem
en observació (presa de temperatura,
observació de símptomes...) i extremarem les
mesures sanitàries dins el grup.
Si es confirma el cas, informar als SSTT, a través
de l’inspector.
Salut Pública serà l’encarregada d’identificar,
aïllar i fer el seguiment dels contactes estrets.

