PRIMERES INSTRUCCIONS SOBRE MATERIALS I PROTOCOLS A LES ESCOLES
POST-CONFINAMENT
(Aquestes instruccions són un material-base de treball i s'aniran amplïant a mida que tots
plegats anem diposant de més informació, proveïdors, preus etc...):
Entenem que el Departament marcarà unes directrius atenent a criteris sanitaris i atenent
a la nostra singularitat (correu lliurat al Departament a partir conceptes d'Eulàlia) però en
la línia de ser proactius i avençant-nos als aconteixements proposem algunes indicacions
a les escoles:
1.- MATERIALS DELS QUE CALDRIA DISPOSAR:
Relació de materials sanitaris i de prevenció recomanats
Normatives que han d'acomplir aquests materials
1.1.- Gels desinfectants mans
1.2.- Guants
1.3.- Mascaretes
1.4.- Mampares i material aïllant
1.5.- Termòmetres a distància
1.6.- Materials de neteja de superfícies i sol validats – Sistemes ozó

2.- OPCIÓ DE COMPRA CONJUNTA
D'aquests materials anirem aportant preus i condicions dels diversos proveïdors
que apareguin
Es podria preveure una possible compra agrupada pels socis-es que ho demanin

3.- CREACIÓ DE PROTOCOLS PROPOSATS
-A partir d'aquests materials caldrà veure com s'apliquen a les diverses escoles atenent a
les seves particularitats.
-Des d'EMIPAC s'ha proposat que cada escola faci el seu protocol que desprès posarem
en comú per compartir coneixement i experiències positives...

DESCRIPCIÓ I INFORMACIÓ DE MATERIALS:
1.1.- GELS DESINFECTANTS DE MANS
-Gel hidroalcoholic H50
-Caldria tenir dispensadors a les classes
-En una primera cerca disposem de proveïdor que subministra botelles de 500 ml.a 7,36
euros.
-Logicament comprant per exemple 5 litres tenim un preu de 62 euros.
-Caldria calcular quants litres es gasten a la setmana en funció dels alumnes si es vol fer
una compra a l'engròs.

1.2.- GUANTS DE PLÀSTIC
Entenem que els alumnes s'ho porten de casa ja que cadascú fa servir els
seus, però cal preveure stock d'emergència a les escoles...
1.3.- MASCARETES
També és un material que els alumnes porten de casa però que podrien perdre o
embrutar i caldria tenir a l'escola?.
Cal saber que hi ha dues tipologies. Les quirúrgiques-bàsiques (PS producte
sanitari) i les EPIS (equips de protecció individual).
Les “quirúrgiques” són molt senzilles. Duren 4 hores. El codi ésEN14683.
El cost hauria d'estar per sota de 1 euro.
En les EPIS hi ha tres nivells: FFP1 (codi EN149:2001+A1) amb un 78%
d'eficiència i poc significativesLes FFP 2 o codi xinès KN95 tenen un 92% d'eficiència. Estan homologades
per OMS i sembla que serien la referència. Es poden netejar amb gel i són
reutilitzables podent durar uns 15 dies .
El preu seria d'uns 6€ unitat
Un soci recomana les reutilizables de tela. Ens parla de les mascaretes de
Miriam Ponsa, producte català a 25€ pack de 5 unitats
https://miriamponsa.com/ca/54-mascaretes
Les FFP3 són per a usos sanitaris.
1.4.- MAMPARES I MATERIAL AÏLLANT
Presuposem que per les classes de vent i cant caldrien mampares de metracilat
transparent.
Ara mateix tenim l' oferta que li han presentat a un soci.
• Es tracta de metacrilat transparent de 3 mm amb cantonades arrodonides
• Tenim tres mesures previstes:700 x 500 mm – 850 x 700 mm i 1000 x 800 mm.
Els preus respectius serien 33, 42 i 52euros.
1.5.- TERMÒMETRES A DISTÀNCIA
Entenem que probablement demanaran que es mesuri la temperatura corporal dels
alumnes al entrar.
• Cada escola hauria de tenir 2o 3 d'aquests aparells
• Caldria buscar un model homologat i aconseguir el millor preu
1.6.- MATERIALS NETEJA – DESINFECCIÓ – OZÓ
Entenem que puguin demanar una desinfecció abans d'obrir l'escola i mantenir uns
protocols de neteja dels recintes amb determinats productes.
- Aportem aquest llistat de productes homologats en que els productes de neteja
tenen el codi tp2

