PROTOCOL DE MESURES DE
PROTECCIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DE
MASCARETES SEMITRANSPARENTS
PER AL PERSONAL DOCENT I NO
DOCENT QUE ATÉN L’ALUMNAT SORD,
AMB HIPOACÚSIA O DIFICULTATS DE
COMUNICACIÓ.
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1. Objecte

L’objecte d’aquest protocol és determinar les condicions i mesures de
prevenció de la COVID-19 que s’han d’adoptar en la utilització de les
mascaretes semitransparents pel personal docent i no docent que atén
l’alumnat sord, amb hipoacúsia o amb dificultats de comunicació.
2. Àmbit d’aplicació

Aquest protocol serà d’aplicació durant l’atenció directa a l’alumnat sord, amb
hipoacúsia o amb dificultats de comunicació.
3. Pla de contingència

3.1. Mesures generals
-

S’ha de proporcionar la informació adequada al personal docent i no
docent, a l’alumnat i a les famílies per evitar l’exposició al coronavirus
(SARS-CoV-2).

-

Durant l’atenció educativa amb l’alumnat sord, amb hipoacúsia o amb
dificultats de comunicació, el personal docent i no docent utilitzarà
mascareta higiènica semitransparent i l’alumnat haurà d’utilitzar mascareta
higiènica o quirúrgica.

-

Cal reforçar les rutines de neteja i de desinfecció de mans i de l’àrea de
treball del personal docent i de l’alumnat.

-

Cal evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca durant el desenvolupament de
les classes.

-

Cal evitar l’ús compartit d’objectes durant el desenvolupament de la tasca.

-

Tant com siga possible, s’haurà de mantenir la distància mínima de
seguretat d’1,5 metres.
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-

En cas de simptomatologia compatible amb la COVID-19, o de possible cas
positiu de la resta de les persones implicades, el centre educatiu haurà de
contactar amb les autoritats sanitàries.

3.2. Mesures per al centre educatiu
-

El centre educatiu proporcionarà al personal docent i no docent les
mascaretes semitransparents i les pantalles de protecció facial,
distribuïdes per la Conselleria d’Educació.

-

El centre educatiu podrà proporcionar més mascaretes semitransparents
comptant amb la dotació econòmica percebuda per la COVID-19, tenint
en compte que aquestes compleixen amb les especificacions UNE
0064/0065 en l’etiquetatge.

-

El centre educatiu haurà de garantir la disponibilitat de solucions
hidroalcohòliques per al personal docent i no docent.

3.3. Mesures per al personal docent i no docent
El personal docent i no docent que atén l’alumnat sord, amb hipoacúsia o amb
dificultats de comunicació, haurà d’adoptar les mesures següents:
- Utilitzar la mascareta higiènica semitransparent, preferiblement amb la
pantalla de protecció facial.
- Mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres, sempre que
siga possible.
- Ventilar l’espai de treball de forma freqüent.
- Reforçar les rutines de neteja i de desinfecció de mans i de l’àrea de
treball del personal docent i de l’alumnat.
3.4. Mesures per a l’alumnat

-

L’alumnat de 6 o més anys ha d’utilitzar sempre la mascareta higiènica o
quirúrgica.
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-

Si l’atenció és amb alumnat amb alguna patologia que li impedisca portar
mascareta higiènica o quirúrgica, el personal docent i no docent no
podrà fer ús de les mascaretes higièniques semitransparents.
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Annex I. Mesures de protecció
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