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Mesures preventives prèvies a la reincorporació presencial durant el
procés de preinscripció i matrícula
Les principalsmesures destacables són:

• Subministrar els Equips de Protecció Individual (EPI) adequats, necessaris i suficients,
a més de vetllar per l'ús efectiu dels mateixos (art. 17.2. de la Llei 31/95 PRL), així com
mesures de protecció col·lectiva (barreres i/o pantalles).

• Adaptació de les avaluacions de riscos laborals al nou risc concret del COVID19, distin-
gint clarament els col·lectius següents:
a/ Personal docent
b/ Personal PAS
c/Personal d’equips de neteja.

Orientacions a les treballadores I treballadors en aquesta fase prèvia
Heu de saber que les direccions dels centres hauran de designar el nombre de persones que

hagin de participar en el procés de preinscripció en funció del possible nombre de sol·licituds

a rebre.

Aquesta designació ha de contemplar el mínim possible de persones, amb la major

polivalència possible per la tasca de la preinscripció.

Aquesta selecció es farà tenint en compte, si es coneix aquesta circumstància, la no inclusió

de persones considerades vulnerables, segons la relació següent:

• Diabetis

• Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió)

• Malaltia pulmonar crònica

• Immunodeficiència

• Càncer en fase tractament actiu

• Embaràs

• Persones més grans de 60 anys Tampoc podran participar del procés presencial de
preinscripció les persones considerades casos (confirmat/possible/probable), els
contactes estrets o les persones que presenten símptomes.

Haureu d’emplenar la declaració responsable (en format enquesta) habilitada a aquests

efectes. En el moment en què hàgiu donat resposta a les preguntes presents a la declaració

responsable, sereu informats sobre si podeu assistir al centre de treball o, si pel contrari, no

podreu assistir-hi.
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El personal subaltern dels ajuntaments, empreses contractades, etc. necessiteu que el servei
de Prevenció de Riscos de la vostra organització hagi fet les actuacions pertinents i el
comunicat del resultat al centre (coordinació d’activitats empresarials) per incorporar-vos.

Mesures preventives generals

Treballadores i treballadors
El personal treballador que hagi de romandre en el centre ha de disposar del material de
protecció individual que es detalla a continuació durant els dies que es realitzi la preinscripció
escolar:

• Mascareta quirúrgica

• Guants de nitril

• De cara a les situacions en què no es pugui garantir el distanciament social de 2metres
(no existència d’elements separadors físics o mampara) caldrà mascareta de protecció
respiratòria tipus FFP2 i pantalla facial.

Centres
Heu de saber que els centres on es realitzi la preinscripció escolar hauran de disposar del
material i les condicions ( mesures de prevenció i protecció col·lectives) que es detallen a
continuació:

• Gel hidroalcohòlic viricida suficient per al personal que hagi de romandre en el centre
durant els dies de la preinscripció escolar.

• Paperera amb tapa d’accionament amb pedal que garanteixi l’estanquitat.

• Mampara protectora que eviti la possible projecció de partícules i permeti el pas dels
documents per la seva part inferior.

• Sabó de mans suficient en els lavabos per garantir un assidu rentat de mans.

• Paper suficient per eixugar les mans després de cada rentada.

• Ventilació natural o forçada dels espais de treball.

• Durant el procés de preinscripció escolar en els centres, caldrà que tingueu en consi-
deració les següents mesures preventives organitzatives:

• Garantir una distància mínima entre les persones de 2 metres.

• Les famílies: no s’atendrà a més d’una persona alhora.

• L’organització dels espais que permeti la utilització del menor nombre possible d’es-
pais dels centres, assegurant, però, el manteniment de la distància de 2 metres ne-
cessària entre les persones en totes les situacions (mentre s’esperen per ser ateses,
durant la cita, a la sortida), amb senyalitzacions que facilitin el moviment sense concen-
tracions.
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• L’accés del públic al centre es limitarà als espais estrictament necessaris per a la pre-
sentació de les sol·licituds.

• Es considera adequat que a l’interior dels centres estiguin únicament les persones que
estan sent ateses i que la resta esperi el seu torn a l’exterior.

• Senyalitzar a terra les distàncies de 2metres (no serà necessari si les persones atenen
a les directrius que els doneu)

• Difondre a la porta principal les normes d’higiene necessàries.

• Preveure que els espais de treball del personal puguin ser d’utilització individual, en la
mesura del possible.

• Evitar compartir material (bolígrafs, grapadores etc.)

• En els casos que sigui possible, establir vies separades d’entrada i de sortida per evitar
fluxos creuats de persones.

• Abans de l’entrada al centre, es dispensarà gel hidroalcòholic viricida a la persona que
ha d’entrar per tal que realitzi una higienització de mans.

Personal docent que realitza la seva tasca a distància
Teletreball, heu de tenir en compte aquestes recomanacions:

a/ En relació a les condicions laborals i d’ocupació, tenint en compte que encara no s’ha fet

una instrucció clara i concisa per part del Departament tot i haver-la demanat reite-radament

el conjunt dels sindicats, s’hauria de fer referència a:

• L’establiment de la jornada i horari de cada persona treballadora

• La concreció de les tasques encomanades.

b/ Quant a l’organització del treball i l’àmbit de la vida privada:

• Posar en marxa procediments i mètodes de treball, així com la manera de reportar

els resultats.

• Establir una franja horària específica per a la realització de videoconferències i aten-

ció telefònica, tenint en compte el dret a la desconnexió digital, conciliació i d’intimitat

de les persones treballadores.

c/ La salut i la seguretat:

• Recordar les condicions mínimes que hauria de reunir l'espai de treball.

• Especialment, preveure riscos relatius a l’ús intensiu de pantalles de visualització de

dades.
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Us adjuntem les mesures de prevenció en matèria de seguretat i higiene, ambientals i
ergonòmiques per al treball amb pantalles de visualització de dades que publica l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya via enllaç:
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/pvd/030_u3_preven/inici.html

Properament us mantindrem informats de les Mesures de Prevenció i Protecció a tenir en
compte per a la possible incorporació presencial als centres docents durant el mes de juny.

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/pvd/030_u3_preven/inici.html

