
Per accedir al centre:  
 
Les famílies haureu de firmar una declaració responsable (els hi facilitarem avui) on es 
posi de manifest que l´usuari/a:  
- No arribi al centre amb una temperatura superior als 37,5º i no s’ha reduït la 
temperatura amb antitèrmics.  

- L´usuari/a no pot tenir cap d’aquests símptomes:  
 

 

 




L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.  
 
-Que no hi han  convivents o contacte estret amb algun positiu confirmat o 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  
 
 
Higiene i seguretat  
 
 Ús de la mascareta: Obligatòria a tot el centre: aula,, passadissos i altres espais 
comuns. Caldrà sempre a tots els espais del centre, inclòs a l’aula, dur la 
mascareta ben posada.  
 
La mascareta ha de ser higiènica amb compliment de la norma UNE  
S’ha de dur posada de casa.  
 

Rentat de mans sovint: a totes les aules hi haurà un dispensador de gel 
hidroalcohòlic per tal que els usuaris a l’entrar i al sortir de l’aula es rentin amb el gel.  
 
Recomanable: dur pot de gel hidroalcohòlic de casa.  
 
Distància de seguretat: hem disposat les aules per tal que hi hagi la distància de 
seguretat recomanada pel Departament de Trerball, Afers Socials i Familia,  i Salut 
entre taula i taula.  



 Hem reforçat la neteja, ventilació i desinfecció del centre.  
Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 
amb la COVID-19 al centre educatiu, actuarem seguint els següents passos:  
 
1.Se’l durà a un espai separat d’ús individual.  

 
2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 
com a la persona que quedi al seu càrrec). 
  
3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l´usuari. 
  
4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. 
  
5. El centre contactarà amb el Departament de Família per informar de la situació i a 
través d’ells amb el servei de salut pública. 
  
La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per 
valorar la situació i fer les actuacions necessàries segons s’indiqui des dels serveis 
sanitaris i de Salut pública. 
  
La comunicació entre els serveis territorials   i Salut Pública garantirà la coordinació 

fluïda, en última instància, entre el Centre Ocupacional i els serveis territorials de 

vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot 

incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre. 

Reunions amb les famílies  
 
Les reunions amb les famílies seran telefòniques o per video conferència  
Les famílies no poden accedir al centre, excepte en el cas que sigui estrictament 

necessari i que demanin cita prèviament. 

 


