PROTOCOL DE MESURES DE PROTECCIÓ
PER AL PERSONAL DOCENT QUE OCUPA
LLOCS D’ATENCIÓ EDUCATIVA
DOMICILIÀRIA
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1. Objecte
L’objecte d’aquest pla de contingència i continuïtat en el treball durant la nova
normalitat és determinar les condicions i mesures de prevenció de la COVID-19 que
s’han d’adoptar en l’atenció educativa domiciliària.
2. Àmbit d’aplicació
Aquest pla serà d’aplicació durant l’atenció educativa domiciliària de l’alumnat que tinga
concedida aquesta prestació per part de la direcció general d’Inclusió Educativa.
3. Pla de contingència
3.1. Mesures generals
-

S’ha de proporcionar la informació adequada al personal docent, a l’alumnat
i a les famílies per evitar la seua exposició al coronavirus (SARS-CoV-2).

-

Les persones implicades han d’utilitzar mascareta quirúrgica o higiènica
durant l’atenció educativa domiciliària (familiars que es troben en el domicili,
personal docent i alumnat de 6 o de més anys).

-

Cal reforçar les rutines de neteja i de desinfecció de mans i de l’àrea de treball
del personal docent i de l’alumnat.

-

Cal evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca durant el desenvolupament de les
classes.

-

Cal evitar l’ús compartit d’objectes durant la realització de la tasca. Si no fóra
possible, caldrà procedir a la seua neteja i desinfecció després de cada ús.

-

Tant com siga possible, s’haurà de mantindre la distància mínima de
seguretat d’1,5 metres.

-

En cas de simptomatologia compatible amb la COVID-19, o possible cas
positiu de qualsevol de les persones implicades (família, alumnat o personal
docent), s’haurà de contactar immediatament amb el centre educatiu i amb
les autoritats sanitàries.

3.2. Mesures per al centre educatiu
-

El centre educatiu haurà d’establir una coordinació amb les famílies de
l’alumnat que reba atenció educativa domiciliària amb la finalitat de recollir
informació prèvia de les mesures de seguretat, procediments i actuacions que
han d'adoptar-s'hi.

-

El centre educatiu proporcionarà al personal docent els equips de protecció
que s’utilitzaran en el domicili.

-

El centre educatiu haurà de garantir la disponibilitat de solucions
hidroalcohòliques per al personal docent amb la finalitat de garantir la neteja
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de mans després de la realització de cada atenció educativa. En els casos que no
es dispose de solució hidroalcohòlica per a la neteja immediata de mans,
s’haurà de disposar de guants de protecció d’un sol ús.
-

El centre educatiu haurà de proporcionar a les famílies i al personal docent
que realitze l’atenció educativa domiciliària informació per escrit de les
mesures de protecció davant la COVID-19.

3.3. Mesures per al personal docent d’atenció educativa domiciliària
El personal docent d’atenció educativa domiciliària haurà d’adoptar les mesures
següents:
a) En el desplaçament als domicilis:
- Sempre que es puga, caldrà prioritzar les opcions de mobilitat que millor
garantisquen la distància interpersonal d’1,5 - 2 metres.
- En cas d’utilitzar transport amb més persones, caldrà utilitzar mascareta que
cobrisca nas i boca, així com extremar les mesures de neteja i de desinfecció
de mans.
- És obligatori que el personal empleat públic comunique a la direcció del
centre educatiu si està afectat o si presenta símptomes de la malaltia del
coronavirus i que el centre educatiu telefone al 900 300 555 per adoptar les
mesures que indiquen les autoritats sanitàries.
b) En el domicili:
- Tant com siga possible, caldrà mantenir la distància mínima de seguretat
entre les persones que romanguen en el domicili.
- S’ha de comprovar la realització de la higiene de mans per part de l’alumnat
i del familiar present durant les actuacions docents.
- Cal utilitzar mascareta quirúrgica o higiènica. Si l’atenció implica interactuar
amb alumnat amb discapacitat o amb alguna patologia que li impedisca
portar mascareta, es recomana l’ús d’equip d’autoprotecció individual FFP2,
mascareta autofiltrant, que complisca les normes autoritzades de la UE o
mascareta quirúrgica a més de pantalla facial protectora (UNE_EN 166:2002).

3.4. Mesures per a l’alumnat
-

L’alumnat de 6 o de més anys ha d’utilitzar mascareta quirúrgica o higiènica.

-

Cal evitar compartir l’ús d’objectes durant l’atenció educativa domiciliària. Si
no fos possible, es procedirà a la seua neteja i desinfecció després de cada ús.

-

Cal mantenir la distància de seguretat sempre que siga possible.
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3.5. Mesures per a les famílies
-

Els familiars que romanguen en el domicili durant l’atenció educativa
domiciliària han d’utilitzar mascareta quirúrgica o higiènica.

-

Cal mantenir la distància de seguretat interpersonal.

-

S’ha de mantenir la zona de treball ventilada i desinfectada.

-

Les famílies han de col·laborar en la planificació de l’organització dels temps
i dels espais de treball de forma que es minimitzen els riscos de contagi.

-

És obligatori que la família informe al centre educatiu si algun familiar
convivent està afectat o presenta símptomes de la malaltia del coronavirus i
telefone al 900 300 555 per adoptar les mesures que indiquen les autoritats
sanitàries.
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