PROTOCOL DE MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIÈNIC SANITÀRIES EN ELS ACTES
QUE SE CELEBREN EN CENTRES EDUCATIUS

Objectius
Protocol·litzar les condicions d’actes perquè siguen segurs en el context de la pandèmia per
COVID-19, mitjançant l’aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció.

Mesures generals de prevenció i protecció de la salut en celebracions
En la realització d’aquestes activitats s’han d’adoptar les mesures necessàries per a evitar la
generació de riscos de propagació de la malaltia COVID-19, així com l’exposició a aquests
riscos. Aquest deure de cautela i protecció és igualment exigible a les persones i entitats
titulars de qualsevol activitat o servei, motiu pel qual s’ha de vetlar perquè es complisquen
les mesures generals establides contra la pandèmia de coronavirus, especialment:

• S’han de programar les entrades i eixides escalonades per a evitar
aglomeracions.

• Es recomana que l’acte que es faça en el recinte escolar se celebre a l’aire lliure.
• En les instal·lacions on es desenvolupen les activitats no s’ha de superar
l’aforament previst en la normativa vigent en relació amb la COVID-19 segons el
tipus d’esdeveniments.

• S’ha de limitar, en la mesura que siga possible, el nombre d’assistents i cal
recomanar un nombre d’acompanyants familiars per alumne de tal manera que
s’assegure el compliment de l’aforament permés.

• Ús obligatori de mascareta de totes les persones participants de 6 anys i més,
excepte en els supòsits que estableix la normativa.

• S’han de procurar els mitjans perquè hi haja una eficient higiene de mans.

• S’han de recordar, a l’inici i durant el seguiment de l’acte, les normes bàsiques
que cal mantindre en tot moment.
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• La realització de parlaments o intervencions ha de complir en qualsevol cas el
manteniment de les normes de desinfecció dels elements d’ús comú utilitzats
(micròfons, faristols o altres). Podran prescindir de la mascareta els oradors que
intervinguen en llocs tancats d’ús públic, durant l’ús de la paraula, i per a fer-ho
hauran de mantindre, almenys, la distància de seguretat interpersonal.

• La pujada i baixada d’entarimats, escenaris i espais similars han d’estar
senyalitzades i s’han de fer de manera diferenciada.

• Les activitats que impliquen consum d’aliments o begudes han de complir amb les
mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració vigents en el moment
de la celebració.
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