MESURES PREVENTIVES:

Curs 20-21
REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU
Queda totalment prohibit accedir a l’Escola en qualsevol dels casos següents:
o
o
o
o
o
o

Positiu pel COVID-19 (amb o sense aïllament).
Pendent del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
Convivència amb una persona amb COVID-19.
Quarantena domiciliària per contacte estret amb alguna persona amb COVID-19.
Temperatura igual o superior a 37,5º (control tèrmic a l’entrada del centre).
Un o més símptomes COVID-19: febre, tos, dificultat per respirar, mal de coll, alteració de l’olfacte o del gust, vòmit,
diarrees, mal de cap, calfreds, dolor muscular....

PERSONAL AUTORITZAT PER ENTRAR A L’ESCOLA EXCEPTE SI ESTÀ AFECTAT/DA PER ALGUN PUNT DE L’APARTAT ANTERIOR





Personal de secretaria, neteja i manteniment.
Docents amb classes programades per aquella franja horària.
Els alumnes expressament autoritzats pel dia i torn.
Aquelles persones que requereixin efectuar algun tràmit administratiu. Es recomana efectuar les consultes per correu esrp@esrp.net
o per telèfon i sol·licitar cita prèvia.

COM ENTRAR A L’ESCOLA?
L’Escola permetrà l’entrada 15 minuts abans de l’inici de les classes.





És obligatori l’ús de mascareta tot el temps de permanència en el centre.
L’accés és individual. La cua respectarà la distància de seguretat.
Cal desinfectar-se sabates i les mans en la zona del hall habilitada a aquest efecte.
Simultàniament, el sistema detecta aforament i temperatura.
o
L’excés d’aforament o temperatura elevada són motius per denegar l’entrada.

ITINERARI I MESURES DE CONTENCIÓ COVID-19 DURANT LES CLASSES
1.- Us adreçareu directament a l’aula assignada per l’escala principal.
2.- Finalitzada la docència, l’alumnat haurà d’abandonar ràpidament l’edifici. La sortida es realitzarà per l’escala secundària.
3.- Cada estudiant romandrà a la ÚNICA AULA assignada tot el temps. No es faran sortides ni entrades de l’aula, més enllà de les requerides per
a l’ús imprescindible dels serveis de la planta on es reben les classes.
CURS

AULA

PLANTA

Matí

Tarda

PRIMER

14-15

11-12

Primera

SEGON

24-25

21-22

Segona

TERCER

34-35

34-35

Tercera

01

01

Baixa

QUART (i optatives)

NO ESTAN DISPONIBLES
a.
b.
c.
d.

Espais polivalents i zones comuns.
Taquilles.
Recursos bibliogràfics en format físic.
Laboratori Docent de la tercera planta.

RECOMANACIONS
Ampolla d’ús individual amb aigua.
Higiene de mans freqüent.
Evitar el contacte amb persones i objectes.

Data de creació: 01.09.2020
Aquest document s’actualitzarà en funció de les recomanacions sanitàries i acadèmiques de les autoritats competents.

