PROTOCOL
COVID-19
LLAR D’INFANTS
PETITS GEGANTS

Mesures de seguretat
Les mesures de seguretat que fem servir al centre durant el transcurs de la
pandèmia actual seran les següents:
-Tots els adults han de fer ús de la mascareta.
-No es permet l'entrada de cap adult a el centre, els nens/es seran recollits a la
porta d’entrada.
-Només pot venir una persona a portar i recollir els nens / es, s'haurà d'evitar
persones de risc (gent gran, embarassades, persones amb patologies ...).
-A la porta s'ha de mantenir la distància mínima de seguretat.
-No es poden deixar cotxets al centre, excepte en casos prèviament pactats
amb la direcció.

Entrades i sortides
Les entrades i sortides a la llar es fan de manera esglaonada en un transcurs
de temps de 30 minuts. Cada classe disposa de 10 minuts per entrar i sortir per
tal que no hi hagi aglomeracions de gent a la porta d’entrada.
Per tal de garantir la distància de seguretat a la porta des de la directiva del
centre es va demanar a educació l’ampliació de vorera, i va ser concedida.
Actualment disposem de més espai i d’una limitació de dos metres marcada al
terra amb Líneas.
El centre disposa d’un quadre de noticies a la porta principal amb la normativa
sobre el covid i fulls informatius pels pares.
En el cas de no poder respectar els horaris d’entrades i sortides s’ha d’avisar al
centre i s’ha de trucar al timbre corresponent, ja que la porta romandrà tancada.
Els infants seran recollits per part de les mestres a la porta i s’evitaran llarg
traspassos d’informació en aquell moment , ja que es prioritzarà el xat de
l’aplicació d’agenda escolar per portar a terme la comunicació amb les famílies.
*Horari d’entrades i sortides. (Excepte els que tinguin hores d’acollida)

Entrades:

Sortides:

9h a 9:10h Elefants.

16:30h a 16:40h Tortugues I Ocells

9:10h a 9:20hTortugues i Ocells.

16:40h a 16:50h Elefants

9:20h a 9:30h Girafes

16:50h a 17h Girafes

Detecció de símptomes
És obligatori prendre la temperatura abans de sortir de casa per part de les
famílies. En el cas que un nen / a vingui al centre amb dècimes (37.5) o durant
el dia li pugi la temperatura, immediatament es trucarà a la família i haurà de
venir a recollir-lo.
En el moment de la detecció d’un símptoma al centre i fins que vingui alguna
persona autoritzada a recollir al infant es procedirà a aïllar al infant, en la
mesura del possible posar-li una mascareta quirúrgica d’un sol ús i assignar-li
una mestra per fer cura d’aquest infant fins el moment de la seva recollida.
Durant aquest temps la mestra assignada portarà mascareta i desprès
procedirà a canviar-se de roba.
No poden assistir al centre nens/es que hagin estat en contacte amb alguna
persona positiva en els últims 14 dies.
En el cas de tenir un símptoma clar i el infant estigui a casa, s'ha d'avisar a el
centre el més aviat possible perquè tingui coneixement i pugui procedir a portar
a terme el protocol d'actuació.
Si un nen/nena, familiar directe o treballadora del centre sigui positiu, en
principi únicament s’aïllarà el grup classe.

Rentat de mans
El rentat de mans s’inicia a la porta d’entrada on totes les persones que passin
al centre s’hauran de posar gel hidroalcohòlic.
També es fa un rentat de mans amb aigua i sabó abans i desprès de cada àpat
i abans i desprès de sortir al pati. S’eixuguen les mans amb papers d’un sol ús.

Les mestres també es renten les mans abans i després del canvi de bolquer.

Roba i calçat.
Les mestres porten roba i calçat ús exclusiu del centre i l’uniforme serà rentat
mínim cada dos dies.

Àpats i migdiada
Els infants fan tots els àpats a la classe amb el seu grup bombolla. L’hora de
descans la fan en mateixa aula i cada nen en el seu matalàs marcat amb el
nom. En el cas dels nadons, també tenen un bressol assignat intentant
mantenir la distància de seguretat.

Hora d’esbarjo
Actualment el parc de boles està tancat i únicament s’utilitzen els dos patis
exteriors.
En el moment de sortir i entrar del pati les dues classes de grans ho fan en
intervals de cinc minuts per tal de no ajuntar-se. Cada grup classe surt durant
una setmana seguida al mateix pati i els divendres procedim a la desinfecció
del material per dilluns intercanviar el espai.

Desinfecció i ventilació
Durant el dia es desinfecten tres cops les superfícies i el terra de les aules,
també es desinfecten les zones comuns un cop al dia.
Les joguines que es fan servir es desinfecten desprès de cada ús, en el cas
que tinguin teixit es rentaran a la rentadora a 60º.
Els lavabos es desinfecten diàriament i els inodors ho fem desprès de cada ús.
El lavabo de les mestres queda temporalment tancat per qualsevol persona
externa del centre.
Els xumets i biberons els porten de casa guardats de manera individual dins
d’una bossa o capsa de plàstic, en cas que s'utilitzin, es retornen a les famílies
per la desinfecció.

Es ventilen les classes durant tot el dia, tenint les portes de sortida al pati en el
cas del grans obertes. Si no és possible ho fem cada dues hores.

