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PLA DE NETEJA,
DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
El col·legi disposa de cartells i infografies col·locats en llocs
visibles i estratègics recordant la importància de seguir les
mesures de prevenció, sobre tot en el rentat de mans, el
distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.

Neteja i desinfecció

aL’equip de neteja realitza les tasques de neteja i desinfecció constantment
durant l’horari escolar.
aAl final de cada jornada, aquest equip, neteja i desinfecta les taules, les
cadires i altres objectes de totes i cadascuna de les aules de l’escola.
aEn les aules de secundària on es realitzen matèries optatives o classes
pràctiques (taller i laboratoris), on es barregen diferents grups estables de
convivència:
aL’alumnat es neteja les mans a l’entrar i al sortir.
aL’alumnat, sempre amb la supervisió del professorat, desinfecta les taules i les
cadires utilitzades.
aL’alumnat, si s’escau, neteja i desinfecta el material escolar utilitzat després de cada ús,
sempre amb la supervisió del professorat.		
aPer assegurar la neteja i desinfecció màximes, a les aules, l’equip docent disposa de material
de neteja per desinfectar els mobles i materials que calgui i per facilitar que l’alumnat de
secundària pugui realitzar les tasques esmentades en el punt anterior.

Zones i punts on s’intensifica la neteja

Les actuacions de neteja i desinfecció incidiran especialment en tots aquells elements,
superfícies o zones d’us comú que poden tenir més contacte amb les mans.
aInterruptors i timbres (aparell electrònic).
aTaules i cadires.
aManetes i poms de portes, finestres,
aOrdinadors, sobretot teclats i ratolins.
armaris i arxivadors.
aAixetes i lavabos.
aBaranes i passamans d’escales i
aAltres superfícies o punts de contacte
ascensors.
freqüent.

Pautes de ventilació

aEl sistema de condicionament de l’aire a tota l’escola compleix la normativa de renovació.
aMantindrem, allà on sigui possible, les portes obertes.
aTot i així, es ventilen totes les instal·lacions interiors abans de l’entrada i a la sortida dels
infants. Les aules es ventilen a cada canvi de classe ja que totes les aules disposen de finestres
a l’exterior que es poden obrir.

Gestió de residus

Els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses. El material d’higiene personal, com mascaretes,
guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han
de llençar al contenidor de rebuig.
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