DECLARACIÓ RESPONSABLE del treballador
En/Na…..............................................................................................amb DNI....
…................................................, i treballador/a del centre educatiu......................................................
De conformitat amb les mesures previstes per les Administracions competents en matèria de
sanitat, prevenció i seguretat de la propagació del Covid-19
DECLARO, responsablement que:
Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
-No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
-No ha estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
-No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
-Altres de interès……………………………………………………………….
Que sota la meva responsabilitat ( posar SI o NO ) pertanyo als grups de risc del Covid-19, tal i com han estat
identificats pel Ministeri de Sanitat.






Diabetis
Malaltia cardiovascular, (inclosa la hipertensió)
Malaltia hepàtica crònica
Malaltia pulmonar crònica
Malaltia renal crònica








Malaltia neurològica o neuromuscular crònica
Inmunodeficiència
Càncer
Dones embarassades
Persones de més de 60 anys
Altres

TERCER: Que sol·licito i accepto la meva incorporació al meu lloc de treball de................................al centre
educatiu amb data..................., assumint la responsabilitat que pugui derivar-se de pertànyer a un dels grups
de risc.
QUART: Que comunicaré immediatament al centre qualsevol simptomatologia compatible amb la COVID-19 i
m’abstindré de venir al centre.
CINQUÉ: He rebut una mascareta reutilitzable de tela i he sigut informat del seu ús correcte.
SISÉ: Em comprometo a complir amb les mesures sanitàries establertes pel centre que es llisten al final del
document.
Data:
Signatura:
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PROTOCOLS DE SEGURETAT. RESPONSABILITATS DELS PROFESORS



El Professor rep una mascareta reutilitzable de tela amb una eficàcia en la filtració d’aerosols del 97%

i de filtració de partícules del 96%. Es pot rentar a 60 graus fins a 150 vegades.



ES OBLIGATORI accedir a les aules amb les mans desinfectades i amb mascareta.



Caldrà portar la mascareta durant totes les classes.



Els professors vetllaran perquè l’alumne entri a l’aula amb les mans rentades i que porti la

mascareta durant la classe. En las classes grupals exhortarà els alumnes a mantenir les distàncies.



Els professors de cant i vent és podran treure la mascareta si cal per donar la seva classe. Ja que els

seus alumnes no portaran mascareta, s’haurà de mantenir la distància de seguretat en tot moment a l’aula



Els professors desinfectaran els instruments d’us comú (bateria, piano, etc) entre alumne i

alumne. Es rentaran les mans regularment durant la seva jornada laboral i sempre si han de canviar
d’aula.



Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’aula i mocadors per rentar-se les mans i els instruments



Els mocadors s’hauran de llençar al moment a les brosses col·locades al passadís.



No es compartiran bolígrafs o llapis o altre material.



Mentre duri la situació, es reservaran 5 minuts entre classe i classe per ventilar l’aula per part del

professor. L’alumne no podrà entrar l’aula abans de que passin els 5 minuts



El professor acompanyarà a la porta de l’escola els alumnes que no tinguin encara autonomia.



Avisarà a direcció de qualsevol alumne que pugui presentar simptomatologia compatible amb la

COVID-19 perquè es prenguin les mesures necessàries.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals d’aquest document:
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. Només és conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat
per la qual es van recollir (dins del marc de la pandèmia COVID-19 i per regular l’accés a l’escola pel final del curs 19-20).
Es conservarà en suport paper i no és cediran en cap cas.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de
les vostres dades dirigint-vos a la direcció del centre.

Data:
Signatura:
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Com usar correctament la mascareta
Com rentar-se les mans correctament:

Data:
Signatura:
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