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Estimada directora / Estimat director:
El 15 de maig de 2020 us vam remetre un escrit des de la Direcció General de Centres
Docents en el qual se us comunicaven les mascaretes i gel hidroalcohòlic que anaven a lliurarse a cada centre. El 26 de juny us vam remetre un nou escrit comunicant una nova compra de
mascaretes higièniques reutilitzables per a l'alumnat, així com noves unitats de gel
hidroalcohòlic. El 23 de novembre, juntament amb la guia de ventilació, es va informar de la
compra de purificadors amb filtres HEPA 13 que s'estan distribuint des del 7 de gener, a
mesura que les empreses van finalitzant la fabricació corresponent. A data d'avui, ja s'han
lliurat 4.542 purificadors dels 8.000 que s'han comprat.
Ara, tal com vam informar en l'última reunió del Fòrum d'educació i en les diferents
reunions que hem mantingut amb totes les direccions dels centres durant aquesta setmana, tot
i que en el protocol del Ministeri de Sanitat se segueix indicant que, amb caràcter general, són
suficients les mascaretes higièniques reutilitzables, hem procedit a la compra centralitzada de
mascaretes FFP2 per a tot el personal que treballa als centres educatius.
El càlcul s'ha realitzat perquè es puga lliurar a totes les persones que treballen al teu
centre, 1 mascareta FFP2 per cada dia lectiu des d'ara fins al final del present curs. Les
mascaretes començaran a distribuir-se a partir de demà divendres dia 12 de febrer i l'empresa
distribuïdora ha comunicat que, divendres 19 ja estarà realitzada la primera distribució en tots
els centres públics i concertats de la Comunitat Valenciana. Els següents enviaments aniran
realitzant-se a mesura que es produïsca el lliurament per part de les diferents empreses a les
quals hem contractat, per tal que us arriben els gairebé 8 milions de mascaretes necessaris per
cobrir totes les necessitats fins a la finalització del present curs.
Tal com us hem manifestat aquests dies a les reunions que hem mantingut amb totes
les direccions dels centres educatius públics i concertats, us agraïm una vegada més la feina
que esteu realitzant, que encara ha estat més intensa en aquest últim mes a causa de
l'increment dels casos que s'han produït en tota la Comunitat Valenciana, fet que ha generat un
major nombre de baixes de professorat i de personal d'administració i serveis que no sempre
s'han pogut cobrir amb l'agilitat que necessitem i desitgem.
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