Generalitat de Catalonia
Departament d’Educacion
Institut d’Ostalaria Les-Val d’Aran

Document a remetre als pares, mares, alumnes i personal del Centre com a conseqüència de
l’estat d’excepcionalitat COVID-19

Benvolguts/des,
Us remeto aquest escrit per informar-vos de les mesures que s’han pres des de la direcció
d’aquest Centre, seguint les instruccions del propi Departament d’Educació i de les autoritats
sanitàries per a garantir la seguretat de totes les persones que integren o poden integrar la
comunitat escolar a partir del dia 1 de Juny.
El protocol serà el següent en cas de visita o estància obligada o voluntària al Centre:
PROTOCOL D’ENTRADA, SORTIDA I ESTÀNCIA
A L’ARRIBADA:
1. L’entrada es farà únicament per la porta principal del Centre.
2. A l’interior només estan autoritzades les mascaretes que proporciona el Centre.
3. En el cas que, l’alumne, professor o altra persona porti una mascareta pròpia, se
l’haurà de treure i guardar-la a ser possible en una bossa amb tancament.
4. A cada persona se li lliurarà, cada dia, una mascareta cada dia amb una duració de 4
hores màximes.
5. Abans de posar-se la mascareta es netejaran les mans amb el gel hidroalcohòlic a la
mateixa entrada del Centre. (*)
6. A l’entrada a l’aula, es definirà amb el nom de l’alumne/a el seu lloc i en cap moment es
podrà canviar durant la sessió.
7. Només es pot anar als lavabos d’un en un, amb un màxim d’una persona per bloc
sanitari (tres persones màxim) i s’haurà de netejar les mans abans i després d’usar-lo.
8. Després de cada sessió es desinfectaran les aules i els lavabos.
A LA SORTIDA:
1. Es desinfectaran les mans amb gel hydro-alcohòlic i es llençarà la mascareta del dia al
cubell o paperera preparada a la sortida per a aquesta fi.
2. Durant tot el període d’estància serà obligatori dur la mascareta facilitada pel centre
posada correctament i seguir els protocols d’higiene.

Així mateix, us recordo que l’assistència serà acordada amb tutors/es i amb serveis
d’administració si és el cas però sempre prèvia al dia d’arribada i de caràcter voluntari.
Tots/tes els integrants de la comunitat educativa que hagin d’accedir al centre han de
vigilar l’aparició de simptomes que puguin apareixer a casa abans de venir, sobretot la
temperatura, que ha de ser inferior a 37,8C i si es presenta comunicar-lo als serveis
mèdics i evitar l’accés al Centre escolar.
Sense cap altre particular, rebeu una salutació cordial

Manel Rodríguez Zamorano
Director de Centre
Les, a 29 de Maig de 2020

