ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA (NOVEMBRE 2020)

1. En el punt 4.9.4 Instruccions generals que s'hauran de garantir per a la prevenció de la COVID-19. Apartat B) En el centre educatiu, punt 2.
Instruccions generals sobre mesures de protecció i higiene individual en el centre educatiu, s'afig l'apartat:
Màscares semitransparents: el professorat que atenga l’alumnat amb discapacitat auditiva podrà utilitzar màscares semitransparentes, que
compleixen amb la norma UNE 0065:2020 i, per tant, es consideren com una màscara higiènica, sempre que l'alumnat al qual atenga porte
màscara higiènica o quirúrgica.

2. En l'Annex I DESCRIPCIÓ DE LES MESURES GENERALS A IMPLANTAR s'afigen les "mesures especifiques per al personal docent i no docent que
atenga alumnat sord o amb dificultats de comunicació", " mesures específiques per al personal d'atenció domiciliària" i "mesures específiques per a
la manipulació de recepció de valisa”:

Tasca/Activitat

Tipus de mesura
(codificació)

Descripció de les mesures a implantar

PERSONAL DOCENT
I NO DOCENT AMB
ALUMNAT SORD O
AMB DIFICULTATS
DE COMUNICACIÓ

6. Protecció individual

Ús de màscara higiènica semitransparente adoptant les següents mesures:
-utilitzar la mascareta higiènica semitransparent, preferiblement amb la pantalla de protecció
facial.
- l'alumnat atés per aquest personal utilitzarà màscara higiènica o quirúrgica com a mesura de
protecció
- mantindre 1,5 metres de distància de seguretat

PERSONAL DOCENT
ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

1. Formació / Informació

La direcció del centre remetrà, tant al personal docent com a les famílies, a través de correu
electrònic el fullet explicatiu de les mesures adoptades en el centre de treball i de les mesures
preventives per a evitar l'exposició al COVID 19

1. Formació / Informació

Es facilitarà el document informatiu: mesures preventives per afrontar a l'exposició al
coronavirus del personal docent durant l'atenció domiciliària.

CSV:D825S5EQ-1CNAK7KZ-V11J5KX3

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D825S5EQ-1CNAK7KZ-V11J5KX3

MESURES
ESPECÍFIQUES
RECEPCIÓ DE
VALISA

14. Organitzativa

La direcció del centre haurà d'establir una coordinació amb les famílies els domicilis de les
quals es vagen a visitar, a fi de recaptar informació prèvia de les mesures de seguretat,
procedimients i actuacions que s'hauran de tindre adoptats.

6. Protecció individual

El centr docent facilitarà els mitjans de protecció individual necessaris: màscares, pantalla,
etc.

6. Protecció individual

S'evitarà compartir l'ús d'objectes durant la realització de les classes, si no és possible, es
procedirà a la seua neteja i desinfecció després de cada ús.

2. Distanciamient

En la mitjana del possible es mantindrà la distància de seguretat de 1,5 metres, entre les
persones que romanen en el domicili.

6. Protecció individual

Abans de l'inici de l'activitat docent s'utilitzarà solució hidroalcohòlica per part del docent, de
l'alumne i del familiar acompanyant.

6. Protecció individual

Ús de màscara quirúrgica o higiènica per totes les persones durant l'atenció domiciliària
(familiar, docent i alumnat de 6 o més anys). Si l'atenció implica interactuar amb l'alumnat amb
discapacitat o situació que li impedisca portar màscara, es recomana l'ús de màscara FFP2 o,
en defecte d'això, màscara quirúrgica més pantalla facial protectora.

6. Protecció individual

El centre docent facilitarà màscares i solució hidro-alcohòlica per al personal docent d'atenció
domiciliària.

9. Neteja i desinfecció

Mantindre la zona de treball ventilada i desinfectada

14. Organitzativa

És obligatori que la família trasllade al centre educatiu si algun familiar convivent està afectat
o presenta símptomes de la malaltia del coronavirus i telefone al 900300555 per a adoptar les
mesures que indiquen les autoritats sanitàries.

14. Organitzativa

Tot tipus de manipulació de valisa que arribe al centre centre educatiu, es durà a terme 24
hores després de la seua recepció.
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