
 

 
MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE PER A 
EXTRAESCOLARS 
COMPROVACIÓ ESTAT DE SALUT 
La comprovació de l’estat de salut es realitza per part del centre a l’entrada dels infants al 
matí. No obstant això si un infant o monitor té febre o presenta símptomes compatibles amb 
el COVID-19 en el transcurs de l’activitat s’haurà de separar a l’infant de la resta de 
companys i trucar de manera immediata a la coordinació de l’escola perquè es procedeixi a 
contactar amb les famílies. 
DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES  
Les famílies hauran de signar una declaració responsable on declaren que son 
coneixedores de la pandèmia, que són coneixedors del protocol i que ens informaran de 
qualsevol canvi en l’estat de salut del seu fill/a o relació familiar o social en el cas de tenir 
relació amb el COVID19.  
HÀBITS D’HIGIENE GENERALS 
 • Tant les monitores i monitors com els infants portaran mascareta durant l’activitat. 
 • Els monitors i monitores disposaran del següent kit de desinfecció:  
- Gel Hidroalcohòlic (70%) per a la desinfecció de mans  
- Solució d’alcohol Isopropílic (70%) per a la desinfecció d’objectes.  
- Paquet de tovalloletes humides  
- Pack/rotllo de mocadors/paper d’un sol ús  
 • Els monitors disposaran de gel hidroalcohòlic que els infants s’hauran de posar a l’entrar a 
l’aula on es farà l’activitat i al sortir de l’aula.  
• El rentat/desinfecció de mans es farà també en les següents situacions:  
- Abans i després de berenar  
- Abans i després d’anar al lavabo 
-Després d’esternudar o tossir  
- Si un infant es toca el nas, els ulls o la boca.  
- Abans de treure’s o posar la mascareta.  
• Hàbits al anar al lavabo:  
- Els nens aniran d’un en un al lavabo  
- El monitor/a desinfectarà les mans de l’infant abans i després d’anar al lavabo.  
- Cal recordar als infants que:  

Cal mantenir sempre la porta de l’WC tancada mentre estan a dintre i tancar la porta 
en sortir.  
Cal que es rentin les mans amb profunditat abans de sortir del lavabo 

SORTIDES, ENTRADES I DESPLAÇAMENTS:  
La recollida i lliurament dels infants es faran seguint les directrius de la escola. El 
desplaçament dins l’escola es farà utilitzant sempre mascaretes i mantenint distància. La 
millor manera que els infants prenguin consciència de la distància en desplaçar-se és fer-ho 
de manera ordenada: fent fila primer i per calcular la distància que hi ha d’haver entre infant 
i infant se’ls pot proposar estirar el braç cap endavant. 
 
Ús de mascareta en el transcurs de l’activitat i fins abandonar el centre. 


