PROTOCOLS D’ACTUACIÓ
Mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir
la contenció de la infecció per SARSCoV-2.
Tarragona, 14 de setembre de 2020

En aquest document us adrecem aquelles concrecions que configurarà el nostre protocol habitual i
el protocol d’actuació en cas de contagi.
1. Protocol habitual:
- Es demana a tothom que es faci responsable de prendre’s la temperatura corporal abans de sortir
de casa quan hagi d’accedir a l’edifici i que no hi accedeixi de cap manera si presenta febre. És una
mesura d’autoresponsabilitat.
- Serà obligatori rentar-se les mans, a l’entrada i a la sortida amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic
(disposarem de gel hidroalcohòlic a les aules).
- És obligatori l’ús de mascareta en totes les instal·lacions del centre i també a les aules (s’exceptua
en persones que presentin dificultats respiratòries que es pugui veure agreujada per la utilització de
la mascareta o quan pugui provocar una alteració conductual).
- La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general (les activitats docents
es planificaran tenint en compte un grau d’ocupació màxima de l’aula en base als 2,5m2).
- Ventilarem de forma natural l’aula entre 10-15 minuts a l’inici de la classe i al final de la classe
(obertura de finestres i de portes). Caldrà la col·laboració de dos alumnes voluntaris per grup.
- Al finalitzar la classe procedirem a desinfectar amb un producte desinfectant i paper les superfícies
de treball amb especial èmfasi en la neteja i la desinfecció de les superfícies que puguin estar en
contacte amb les mans. Aquesta feina la realitzarem des de l’Institut.
-Vetllar per a què les portes dels espais romanguin obertes preferentment, sempre que les condicions
climàtiques ho permetin i no s’interfereixi altra activitat acústicament.
-Cal recomanar l’ús de les escales i la no utilització dels ascensors, exceptuant els casos de necessitat
o mobilitat reduïda.
-Cal evitar compartir materials, equips i el material auxiliar de treball (grapadores, bolígrafs, etc.).
-El material d’exposició que preciseu el professorat (retoladors de pissarra, ordinador,...) cal
demanar-lo amb anterioritat a Secretaria que us ho lliurarà desinfectat.
- Es demana en general que es restringeixin els contactes col·lectius al grup-classe corresponent,
durant les pauses entre classes i durant les entrades i sortides de l’edifici.
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2. Protocol d’actuació en cas de contagi:
El més important per evitar un brot de la malaltia a l’INSAF és la col·laboració de tothom. El primer
que cal tenir present és que si identifiqueu que teniu la simptomatologia compatible amb la COVID19 no us presenteu a l’Institut. Esteu obligats a comunicar-ho a la direcció del centre a través de la
Secretaria i a les autoritats sanitàries corresponents.
S’ha dissenyat un protocol en dues fases: detecció i avís, i seguiment de la docència.
2.1 Detecció d’un cas i avís a l’INSAF
Si una persona presenta els següents símptomes: febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar
general, diarrees i vòmits, caldrà comunicar-ho a direcció / secretaria (977 23 38 33). L’afectat serà
traslladat a un espai ventilat per a aïllar-ho i trucarà al centre de salut d’atenció sanitària o al telèfon
061. A partir d’aquí es seguiran els protocols que marquin les autoritats sanitàries i les instruccions
seran comunicades convenientment al grup-classe i a les altres instàncies del centre. Si els símptomes
es detecten fora de l’horari de Secretaria, s’avisarà per correu electrònic
(insaf@arquebisbattarragona.cat).
2.2. Reacció al contagi per part de l’INSAF.
El Responsable COVID de l’INSAF decidirà, d’acord amb el sistema de Salut, quines mesures s’han
d’aplicar als contactes de la persona contagiada o sospitosa, i alhora com es seguirà la docència a
partir d’aquell moment. Es poden aplicar els casos següents:
- Confinament preventiu del grup
- Confinament preventiu de part del grup
- Confinament d’algun professor
- No confinament
Sigui quina sigui aquesta decisió, es comunicarà a través de correu electrònic o telèfon.
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