
COVID - 19
INFORMACIÓ GENERAL



Sempre tenir en compte!!!



REGLA DE LES 3 M

METRES DE
DISTÀNCIA

(1'5m)

MASCARETA MANS NETES



MASCARETES

Segons la normativa del RD

llei 21/2020, de 9 de juny.

ÉS OBLIGATORI L’ÚS
DE LA MASCARETA 

Excepte: en situacions de
consum d’aliments i begudes en

el centre.
FROM  HE  MIL LERS



TIPUS DE MASCARETES

Mascaretes
quirúrgiques

Mascaretes
higièniques

Mascaretes
FFP2  i FFP3
sense vàlvula

Mascaretes
casolanes

Mascaretes FFP2
amb vàlvula

Si tots i totes duim mascareta tothom està protegit!!



Mascaretes
higièniques Són una barrera per a  la transmissió del virus que pot

sortir per les gotes emeses per la boca o exhalació pel
nas durant la respiració.

Protegeixen des de dins cap a fora. Per tant, si
s’atraca algú que no duu mascareta i té Covid-19, la
persona que porta la mascareta pot ser contagiada. 

Protegeixen més a les altres persones que a un
mateix!!

FROTHEM I L LERS



Mascaretes
higièniques

Qui les ha d’emprar? 

LES PERSONES SANES !!

N’hi ha de reutilitzables(R) o no reutilitzables
(NR).Es troben a qualsevol establiment
(supermercats, estancs…).

FROTHEM I L LERS



Mascaretes
higièniques

Quant de temps duren?

Les no reutilitzables: es recomana no més de 4-6 h. 

Si s’humitegen tirar-les abans.

Les reutilitzables: s'ha de mirar l’etiqueta del
fabricant on especifica el nombre de rentades.
Rentar-les a 60 graus. 

A partir d’aquestes rentades no es garantitza
l’eficàcia.

L’eficàcia de filtració bacteriana (EFB) sempre
hauria de ser superior a 90%

FROTHEM I L LERS



Mascaretes
quirúrgiques

Són les emprades tradicionalment a l’àmbit sanitari.

Són una protecció de dins cap a fora (com leshigièniques). 

Protegeixen als altres de la diseminació del virusquan la persona xerra, tosseix…

Qui les ha d’emprar?

QUALSEVOL PERSONA!!

Sanitat les recomana a persones amb símptomes oasimptomàtiques positives.

Només es venen a la farmàcia

FROTHEM I L LERS



Mascaretes
quirúrgiques

Tipus I. Igual o superior al 95%

Tipus II. Igual o superior al 98%

Quant de temps duren? 

Generalment 4 hores, si s’humitegen canviar-
les abans. No són reutilitzables .

N’hi ha de dos tipus, depenent de l’eficàcia de
filtració bacteriana:

FROTHEM I L LERS



Es un EPI (Equip de protecció individual), per
tant protegeix a qui la duu i als altres front al
virus.

Qui les ha d’emprar? 

les persones de risc o aquella persona que hagi
de tenir contacte estret amb la persona de risc.

Quant de temps duren? 

Generalment 8 hores*, si s’humitegen canviar-
les abans. No són reutilitzables .La diferència
entre la FFP2 I FFP3 és l’eficàcia de filtració
bacteriana, que és major a la FFP3.

FROTHEM I L LERS

Mascaretes
FFP2  i FFP3
sense vàlvula



La vàlvula d’exhalació evita el calor i facilita
la respiració, ja que permet que l’aire exhalat
surti.

Són segures pels qui les du.

No protegeixen als altres ja que l’aire
exhalat surt de la mascareta a través de la
vàlvula.

Per això es diuen “mascaretes egoistes”
7
Per tant: CAP ALUMNE/A HA DE DURMASCARETA AMB VÀLVULA.

FROTHEM I L LERS

Mascaretes FFP2
amb vàlvula



Mascaretes
casolanes No tenen l’eficàcia de protecció exigida per a

obtenir el certificat de protecció bacteriana
(superior al 90%) o de respirabilitat. 

Una opció alternativa és col·locar un filtre
renovable a l'interior, amb el qual la mascareta es
converteix en la funda que recobreix el filtre
homologat que sí actúa com a barrera.

Són reutilitzables però el filtre té una duració de 4
hores aproximadament.

NO RECOMANABLES PER DUR AL CENTRE
FROTHEM I L LERS



FROTHEM I L LERS

bossa de paper

COM LES GUARDAM?

bossa de tela decotó



FROTHEM I L LERS

Important!!!



REGLA DE LES 3 M

METRES DE
DISTÀNCIA

(1'5m)

MASCARETA MANS NETES



mans netes

Sempre en entrar a l'aula. 

En començar i finalitzar la
jornada.

Abans i després d’anar al bany i
berenar.

Abans o després de posar-se o
llevar-se la mascareta.

Després d’usar o compartir espais
múltiples o equips.

FROTHEM I L LERS



Assignació individual de taula, cadira i ordinador. 

Abans d'utilitzar l'ordinador l'alumnat desinfectarà el dispositiu segons les
indicacions. 

El professorat abans de començar i en acabar la seva sessió netejarà la seva taula
i l'equip informàtic. 
Mantenir les taules en la posició establerta en les línies del terra. 

Sempre que sigui possible es mantidran les finestres obertes. 
FROTHEM I L LERS

mesures higièniques dins l'aula



SENYALITZACIÓ,
DIRECCIONALITAT,

MOBILITAT



Senyalització 

Direccionalitat i sentit

Infografies

S'han senyalitzat els passadissos, escales i accessos d’entrada
al centre el sentit de circulació amb fletxes  indicant la direcció
del desplaçament. (AMB UNA FLETXA)

Que  fac i l iten  la  comprensió  de  les  mesures  de
prevenc ió  i  higiene .

S'ha establit la direccionalitat als passadissos per
minimitzar els encreuaments. S'han marcat línies al terra
amb la direccionalitat i amb la separació mínima on sigui

necessari esperar torn per accedir a algun lloc. (PER LA
DRETA)



Zonificació

Intal·lacions

L'edifici està dividit en dues zones (A i B) i cada grup té
assignada i restringida la seva zona (banys, pati i zona comú) 

Reestructuració de finestres i portes per facilitar la
ventilació natural. 
Sistema de renovació d'aire automàtic (4 vegades al dia).

Redistribució d'espais. 

Increment de torns de neteja. 



PROTOCOL D'ACTUACIÓ

Actual itzat  24  setembre  2020



Alumnat amb simptomatologia COVID 19



Qui es concidera contacte estret d'un cas positiu



Consideracions importants



SIMPTOMATOLOGIA
Febrícula  (> 37'5 graus)a

Perdua d'olfacte i gustd

Sensació de falta d'airec

Tosb

Mal de coll al tragar...e




