RESUM DEL PROTOCOL PER ALS ALUMNES DEL CFA DE VIDRERES
CURS 2021-2022
• Abans d’iniciar les classes, tots els alumnes (els tutors, en cas dels alumnes menors
d’edat) han d’entregar signada la declaració responsable. No podrà accedir al centre cap
alumne sense haver entregat el document signat.
DECLARACIÓ RESPONSABLE

ENTRADA
• En el cas que algun alumne presenti símptomes, NO ha de presentar-se al centre i ha de
trucar al centre per avisar.
• L’entrada es realitzarà per la porta principal de l’edifici (C/ Orient, 18). Només poden
entrar a l’equipament (edifici i plaça 1 d’octubre) els professionals, els alumnes i els
usuaris que vinguin a fer alguna gestió (inscripcions, consultes, etc.).
• Els professors recolliran els alumnes a la porta principal; per tant, caldrà esperar-se a
l’exterior, respectant les distàncies amb les altres persones.
• A les aules no pot entrar ningú que no estigui matriculat a l’activitat corresponent.
• Caldrà rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada.
• Cal entrar sempre amb mascareta. Qui no porti mascareta no podrà accedir al centre.
•

ENTRADA I SORTIDA DE
L’EQUIPAMENT

SORTIDA
• La sortida es realitzarà per la porta del darrere, que dona al pati, i es seguirà el passadís
que voreja l’edifici fins arribar a la porta del costat de les bústies de la Biblioteca (sortida
del barri).
• En el cas que vingui alguna persona a recollir un alumne, s’haurà d’esperar fora de
l’equipament, mantenint les distàncies de seguretat amb la resta de persones també a
la zona de les bústies de la biblioteca que és per on surten els alumnes.
MOBILITAT A L’INTERIOR DE L’EDIFICI
• Els alumnes i professors/es seguiran els circuïts marcats a l’interior del centre (canvi
d’aula, anar al wc, entrar i sortir).
• Cal seguir les indicacions que trobareu en cartells i, sobretot, les que donin els
professionals del centre.

MASCARETA, RENTAT DE
MANS, VENTILACIÓ I
DISTÀNCIA

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE
DETECTAR SÍMPTOMES

• L’ús de la mascareta és obligatòria per a tothom durant tota l’estada al centre. Tots els
alumnes i usuaris hauran de portar la seva mascareta i en condicions d’higiene òptimes.
• Cal rentar-se sovint les mans amb gel. Es disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic
a l’entrada i sortida del centre i en diferents punts de l’edifici (a cada passadís, al costat
de l’ascensor).
• El centre disposa de mampares per a realitzar atenció al públic, inscripcions, entrevistes
i tutories.
• Les aules s’han de ventilar constantment.
• Tots els espais tenen un llindar d’ocupació i distàncies que complirem rigorosament (2’5
metres quadrats per alumne i distància de 1’5 metres entre alumnes).

Si l’alumne presenta símptomes no s’ha de presentar al centre.
En cas d’aparició de símptomes una vegada començada l’activitat, es seguirà el pla següent:
- Si l’alumne és major d’edat, se li demanarà que se’n vagi a casa.
- Si l’alumne és menor d’edat, serà aïllat en un espai del centre o zona d’aïllament, d’ús
individual i ben ventilat i s’avisarà la família per tal que el vingui a recollir.
- Es comentarà a l’alumne i/o pares que es posin en contacte amb el CAP de referència.
- Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.
- S’informarà els agents sanitaris o educatius que pertoquen.
Si un alumne és positiu quedaran confinat els alumnes del grup, que no estiguin vacunats o que
ho estiguin però presentin símptomes sempre seguint les indicacions de l’agent COVID assignat
al centre. Els alumnes vacunats sense símptomes podran assistir a les classes presencials.

