
 CLASSES EXTRAESCOLARS  

 
      PROTOCOL COVID 19 

 

1. PROTOCOL DE NETEJA I 
DESINFECCIÓ. 

E Menéndez 
 

 

 

1.1 QUÈ NETEGEM? 
- Interruptors i timbres (aparell electrònic). 
- Instruments musicals. 
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
- Botoneres dels ascensors (aparell electrònic). 
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors. 
- Taulells. 
- Taules.. 
- Cadires. 
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 
- Utensilis d’oficina. 
- Aixetes. 
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per 
garantir l’adequada higiene de mans en tot moment. Quan es faci ús 
dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de 
l’aigua de la cisterna. 

 

Grups d’activitats i seguretat: 
 

Segons les noves mesures contra la COVID-19 a Catalunya a partir del 22 de febrer, els 

grups es poden formar amb un màxim de 6 persones a excepció de les que preservin el 

grup bombolla. Sempre amb mascareta. Però tot així preferim mantenir els grups 

bombolles escolars amb distància de seguretat.  

-Rentat de mans al principi i al final de cada activitat. 

-Delimitació de zones d'activitat. 
 

 
 



 
 

1.2 COM? 
Per cada litre d’aigua es afegit 30 g/l de lleixiu i es deixa reposar un 
minut. A continuació, es procedeix a rentar i desinfectar les zones i 
objectes indicats a l’apartat anterior. Respecte als lavabos, a l’hora 
d’anar-hi, la tapa s’ha de baixar i després estirar la cadena. 

 
1.3 RENTAR-SE LES MANS 

1. Desinfectar l’aixeta. 
2. Rentar-se les mans amb aigua i sabó. 
3. Desinfectar-se les mans. 

 
 

1.4 QUAN? 
Abans i després de menjar, després de tossir/esternudar, després 
d’utilitzar el lavabo. 
 

2. PRODUCTES UTILITZATS 
- Lleixiu. 
- Detergent. 
- Gel hidro-alcohòlic. 

 
 

3. HORARI 

La neteja i desinfecció es realitzarà al final de l’activitat i quan el grup de 
canviï   d’espai.   Respecte    als    materials    (colors    de    fusta, 
retoladors…), millor si cada infant porta els seus propis, però en cas que no 
tinguin seran proporcionats  (els  materials  no  poden  ser  intercanviats )    
i, un altre cop,  a  final  d’activitat  serà  desinfectat.  Els  instruments 
musicals es desinfectaran després de cada ús.  

 
 
 



 

 

4.  PLA D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS POSSIBLE 
 

 Nen, nena, adolescent o jove que presenta un o diversos símptomes:  
- Febrícula o febre (≥ 37,3ºC)  
- Tos i/o dificultat per respirar  
- Congestió nasal i/o mal de coll  
- Mal de panxa, vòmits i/o diarrea  
- Malestar general o dolor muscular 
 

 Col·locació de mascareta quirúrgica i aïllament del nen, nena o jove afectat de la 
resta de participants, acompanyat/-da en tot moment d’una persona responsable de 
l’activitat que també es posarà mascareta quirúrgica.  
 -Avís telefònic a la família  
La família recollirà l’infant i es posarà en contacte amb el seu CAP de referència  
Fora de l’horari d’atenció del CAP: la família trucarà al 061 
 
 En cas de SIGNES DE GRAVETAT, Truquem al 112 i Avís telefònic a la familia.  
 

 
 
 

5. PERSONES ENCARREGADES 

AMB FORMACIÓ DE RESPONSABLES DE PREVENCIÓ I HIGIENE: 

Oraly Rodríguez 

M. Rosa Morera Roig 

Nicole Flores 

Esther Sannicolás Monserrate 

Eniley Menéndez 
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