NORMES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ FRONT A LA COVID-19 PER A L'ALUMNAT
•

Si tens símptomes (febre, tos seca, dificultat en respirar etc.) has estat en contacte estret o
compartint espai amb una persona afectada. NO VAGES A l'INSTITUT, DEMANA ATENCIÓ
SANITÀRIA.

•

Has d'acudir al centre sempre amb mascareta posada, t'aconsellem que portes una altra de recanvi en
la motxilla així com un dispensador individual d'hidrogel.

•

Quan arribes al centre a primera hora, has d'accedir per l'entrada assignada al teu grup (porta
principal o porta de l'aulari) i utilitza els dispensadors d’hidrogel que hem disposat.

•

En els corredors i zones comunes o de pas: és obligatori l'ús de mascareta. Respecta els senyals i
indicacions, mantín la distància d'1.5 m amb la resta de persones i circula ordenadament evitant
contacte físic i aglomeracions.

•

En les escales: intenta deixar 3 o 4 escalons de distància, no toques passamans ni baranes.

•

En els banys: respecta l'aforament i fes cua fora si estan els urinaris ocupats.

•

En la cafeteria: respecta l’aforament.

•

AL PATI:
- Has de mantindre la distància d'1.5 metres.
- Evita els jocs de contacte físic.
- No compartisques esmorzar ni objectes.
- Posa't la mascareta si no estàs menjant o bevent.

•

A L'AULA
- En entrar i eixir de l'aula llava't les mans amb hidrogel
- Has d’anar sempre amb la mascareta posada.
- Respecta les distàncies de les taules.
- Evita compartir material.
- Si l'aula té dos portes utilitza correctament la d'entrada i la d'eixida.
- Col·labora en la ventilació i en la neteja de la teua taula , especialment si acaba de ser ocupada per
altre grup.

Jo, ………………………………………….. alumne/a del grup ……………….. em compromet a complir
aquestes normes així com a col·laborar en el seu compliment durant tot el curs 2020/2021.
Signat:
Com a representant legal de l’alumne/a quede assabentat d’aquest compromís.
Nom i cognoms:

Signat:

