


















































Salut/Escola

Als passadissos,
sempre amb
mascareta.



Salut/Escola

Ús obligatori de
la mascareta.



Salut/Escola

Als espais comuns,
utilitzeu sempre la
mascareta.



Salut/Escola

Mascareta no
obligatòria.



Salut/Escola

Mascareta
obligatòria
cobrint el nas
i la boca.



Salut/Escola

/Entrades i sortides del centre
Per entrar, s’ha de dur la
mascareta ben posada.

No s’hi pot entrar
si teniu +37.5 de febre o
símptomes de COVID-19.

Les famílies només hi
poden accedir quan ho
requereixi el centre.

+37.5



Salut/Escola

/Entrades i sortides del centre
Eviteu les xerrades i
reunions a la porta
del centre.

Faciliteu les
entrades i sortides.



Salut/Escola
Al pati

/Jugueu amb els nens i nenes
del vostre grup estable.

/No compartiu menjar,
ni estris ni joguines.

/No us toqueu el nas
ni la boca amb
les mans.



Salut/Escola
Al pati

/Heu d’estar amb
el vostre grup estable.

/La mascareta és obligatòria.

/No compartiu menjar,
ni estris ni elements de joc.



Salut/Escola

/Manteniu la distància
de seguretat.



Salut/Escola

/Respecteu la distància
de seguretat entre taules.



Salut/Escola

/No compartiu ni estris
ni dispositius.

Si es comparteixen
han d’estar desinfectats
prèviament.



Salut/Escola

No més d’una
persona alhora.

Si no, manteniu la
distància i porteu
mascareta.



Salut/Escola

Seguiu el
recorregut indicat



Salut/Escola

Seguiu el
recorregut indicat



Salut/Escola

Sentit únic
de pujada



Salut/Escola

Sentit únic
de baixada



Salut/Escola

Doble sentit



Salut/Escola

Zona d’ús
exclusiu



Salut/Escola

Espai reservat
per al personal
del centre



Salut/Escola

Zona
d’aïllament



Salut/Escola

/Si us trobeu malament,
aviseu al personal del centre.

Principals símptomes de la COVID-19:

Febre

Tos

Sensació de falta d’aire

Malestar general
+37.5
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Salut/Escola

/ Tanqueu la tapa abans de
descarregar la cisterna.

/Renteu-vos les mans
en acabar.



Salut/Escola

/Renteu-vos les mans abans
de fer servir la font.

/No toqueu l’aixeta
amb la boca.



Salut/Escola

Renteu-vos les
mans amb solució
hidroalcohòlica
30 segons



Salut/Escola

Renteu-vos
sovint les mans

1 minut



Salut/Escola

Renteu-vos
sovint les mans



Salut/Escola

/Renteu-vos les mans abans i
després de dinar.

/Els alumnes de diferents grups
estables no poden seure junts.

/No compartiu
ni estris ni menjar.

Al menjador



Salut/Escola

Mascareta no
obligatòria quan
esteu amb el vostre grup.



Salut/Escola

Espereu el vostre
torn a la línia.
Gràcies!

21 3



Salut/Escola

Espereu que
us atenguin.
Gràcies!



Salut/Escola

/ Tapeu-vos la boca i el nas
amb la cara interna del colze
o amb mocadors d’un sol ús.

Després renteu-vos les mans.
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Amb les mans mullades,
apliqueu-vos-hi sabó.

Friccioneu els palmells
entrellaçant els dits.

Puntes dels dits contra el
palmell de la mà contrària
i viceversa.

Esbandiu-vos bé
les mans.

Eixugueu-vos les mans
amb la tovalloleta de
paper.

Ara el dors dels dits
contra el palmell oposat i
dits travats.

Rotació dels dits sobre el
polze esquerre i dret.

Friccioneu palmell contra
palmell.

Palmell dret contra dors
esquerre i viceversa.

Feu servir el mateix
paper per tancar l’aixeta i
llenceu-lo a la paperera
correctament.

01

04

07

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Salut/EscolaHigiene de mans
amb sabó

Mínim 1 minut
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Friccioneu palmell
contra palmell.

Friccioneu els palmells entrellaçant
els dits.

Rotació dels dits sobre el polze
esquerre i dret.

Ara el dors dels dits contra el
palmell oposat i dits travats.

Puntes dels dits contra el palmell
de la mà contrària i viceversa.

Palmell dret contra dors
esquerre i viceversa.01
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Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Salut/EscolaHigiene de mans amb
preparats d’alcohol

Mínim 30 segons


