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Entrades i eixides al centre educatiu.

L'alumnat ha d'accedir al centre amb mascareta i mantindre-la sempre posada
Atenent al número d'alumnat de cada torn, l'entrada i sortida del centre, tant a l'inici i al
final de la jornada com a les hores del pati, es realitzarà de la següent manera:
Torn matí:
- De l'aula 1.0 a 1.3, B-01, Sala d'Actes, Taller Estètica, Taller Electricitat i Taller
Artista/Fusteria per l'Accés B (porta situada en l'Av. Corts Valencianes, accés habitual de
sortida del centre seguint el sentit de deambulació)
- De l'aula 1.4 a 1.8 , Cuina-Restaurant i Taller Instal·lació i manteniment, per l'Accés A
(porta situada prop de la rotonda del C/Peníscola, accés habitual d'entrada al centre
seguint el sentit de deambulació)
A partir de les 8.15h (10 minuts després de l'hora d'entrada) i de les 11.30h (10 minuts
després del pati) es recuperarà el sentit habitual de deambulació (entrada Accés A i
sortida Accés B)

Torn tarda:
Per l'Accés B del centre (porta situada en l'Av. Corts Valencianes,
accés habitual de sortida del centre seguint el sentit de deambulació).
L'Accés A en el torn de tarda romandrà tancat.
*************
El trànsit d'alumnat per l'interior de l'edifici i escales es farà de forma
ordenada i mantenint la distància de seguretat. Les escales de l'Accés
A (porta situada prop de la rotonda del C/Peníscola) per evitar
encreuaments seran només de pujada i les escales de l'Accés B
(per Secretaria- porta situada en l'Av. Corts Valencianes) seran només
de baixada.

Assignació lavabos

• Per reduir al mínim els desplaçaments cada aula/taller tindrà assignat el
lavabo més proper:

- De l'aula 1.0 a 1.3, B-01, Taller Estètica -El lavabo que està sortint de
l'aula a l'esquerra.
- Sala d'Actes, Taller Electricitat i Taller Artista/Fusteria – El lavabo que
està sortint de l'aula a la dreta.
- De l'aula 1.4 a 1.8 i Taller Instal·lació i manteniment – El lavabo que
està sortint de l'aula a la dreta
- Cuina – Restaurant - El lavabo que està sortint del taller a l'esquerra.

Tràmits Secretaria i accés personal extern

Restricció dels moviments de personal que no pertanga a la
comunitat educativa el màxim possible:
El personal extern i les persones que sols aniran a realitzar tasques
administratives entraran i sortiran per l'Accés B – Secretaria)
Els acompanyants s’hauran de quedar en l'exterior de l'edifici guardant la
distància de seguretat.

L'equip directiu i professorat de guàrdia supervisarà en entrades i
sortides per tal de vigilar que no hi haja concentració d'alumnat que
dificulte l'accés i abandonement del centre.
En cas de ser necessari, com a mesura addicional es preveu que
l'alumnat d'FP Bàsica accedeixca i abandone el centre 15 minuts
després dels seus companys/es.
Exceptuant, les hores d'entrada i sortida del centre, s'haurà de seguir
el sentit de circulació/deambulació definit

Mesures d'higiene personal a l'aula:

Les portes de les aules sempre romandran obertes.
Higiene de mans amb gel hidroalcohòlic tant a l'entrada com a la sortida de
l'aula.
Respectar la capacitat màxima d'alumnat determinada per cada aula,
indicada a la porta de l'aula.
Respectar la disposició de les taules que garanteix la distància mínima de
seguretat d'1,2 metres quan s'està assegut/da.
Màscara de protecció respiratòria obligatòria.
Si no es pot evitar l'ús de material compartit, desinfecció amb aerosols amb
mínim 70% d'alcohol després de cada ús ( cada espai de treball en
disposarà un).

Mesures d'higiene personal als Tallers/Cuina/Restaurant:

-

Grups reduïts i estables de treball en els Tallers/Cuina/Restaurant.
Ús obligat de mascareta de protecció respiratòria.
Si no es pot evitar l'ús de material compartit, desinfecció amb aerosols
amb mínim 70% d'alcohol després de cada ús ( cada espai de treball en
disposarà un).
Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant
especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents.
S'haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn de menjar.
Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre,
abans, després de cada torn i en acabar. Si la climatologia ho permet,
les finestres romandran obertes el major temps possible.

Mesures d'higiene personal amb l'ús d'ordinadors:

Quan s'utilitzen ordinadors d'ús compartit, desinfecció amb aerosols
amb mínim 70% d'alcohol després de cada ús.
Ús obligat de mascareta de protecció respiratòria.

Organització de la higiene del centre educatiu.
La direcció del centre ha coordinat amb els responsables de l'empresa, la neteja i desinfecció
principalment de les superfícies o zones de major contacte i afluència d'alumnat:
S'ha col·locat dispensador de gel desinfectant en les aules que no tenen lavabo per a rentar-se les
mans amb aigua i sabó.
Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una vegada al dia, i es reforçarà
en aquells espais que el necessiten en funció de la intensitat d'ús. Es tindrà especial atenció a
les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules,
mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques.
En tots els banys del centre hi ha dispensadors de sabó i paper disponible per a l'eixugada de
mans, o en defecte d'això, gel hidroalcohòlic, i l’alumnat haurà de llavar-se acuradament les
mans cada vegada que facen ús del lavabo.
En tots els departaments de les diferents famílies professionals del centre el responsable del
compliment de les mesures establertes en el pla del departament serà el Responsable de
Manteniment d’equips, que tindrà per funció coordinar-se amb els Coodinador de Prevenció del
centre del torn corresponent, l'aplicació de les mesures de protecció establertes en el Pla de
Contingència i Continuïtat del centre

Quan no s’ha d’acudir al centre educatiu?
- Quan es presenten símptomes compatibles amb la COVID-19.
- Estiguen en situació d’aïllament per haver donat positiu per a la COVID-19.
- Estiguen en espera del resultat d’una prova diagnòstica d’infecció aguda
(PDIA).
- Estiguen en quarantena preventiva domiciliària per ser contacte estret
d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

No s’ha d’acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de
referència confirme l’absència de risc per a la salut de la persona
mateixa i de la resta de persones de la comunitat educativa.

PLÀNOLS DEL CENTRE – ACCESSOS D'ENTRADA I SORTIDA I SENTIT
DE CIRCULACIÓ

PLÀNOLS DEL CENTRE – ACCESSOS D'ENTRADA I SORTIDA I SENTIT
DE CIRCULACIÓ

CAPACITAT MÀXIMA D'ALUMNAT PER AULA

Cada grup té assignada una aula i en la porta s’indicarà el nom, així
com l’aforament/capacitat màxima a ocupar.
Els Tallers i dels espais de cuina i restaurant sols podran ser ocupats
per un grup classe o agrupacions més menudes en cas de
desdobles o particions de grups.
Els agrupaments entre diferents grups hauran de ser comunicats i
autoritzats per direcció.

