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Principals mesures de prevenció de la 
COVID-19 al Centre Cívic de Porqueres

Protocol en la gestió de casos sospitosos
de COVID-19

MESURES GENERALS D’ACCÉS

Cal respectar i seguir les normes i recomanacions explicades i indica-
des en aquest document.
Per accedir als equipaments és obligatori l’ús de mascareta i nete-
jar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. Per als menors, a partir de sis 
anys, també és obligatori l’ús de la mascareta.
En tot moment caldrà mantenir la distància de seguretat 1,5 m per 
persona.
Trobaràs cartells informatius repartits pels espais del Centre Cívic 
indicant les condicions d’accés i les mesures d’higiene i seguretat 
necessàries, així com els aforaments màxims permesos a cada aula.
L’ús de l’ascensor estarà destinat exclusivament per a persones amb 
mobilitat reduïda i amb un aforament màxim d’una sola persona.
Caldrà evitar aglomeracions a l’entrada del centre.
Els lavabos seran d’ús individual i amb un aforament màxim d’un sola 
persona. Els lavabos s’hauran de netejar abans d’utilitzar-los seguint 
les indicacions.
Trobaràs circuits i indicacions per accedir, moure’t i sortir del centre.
A secretaria es prioritzarà l’atenció telefònica i telemàtica, mentre 
que l’atenció presencial es realitzarà només a través de cita prèvia 
que es podrà demanar per telèfon al 972 573 612 o a: 
info@centrecivicporqueres.cat.
No està permès menjar a dins l’equipament. Només es permet l’ús 
individual de cantimplores amb aigua.
L’accés al rocòdrom queda suspès temporalment fins que puguem 
assegurar la seva desinfecció i ús segur.

MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT

Les aules i diferents espais del Cívic comptaran amb una planificació 
de la ventilació, neteja i desinfecció amb un control de registre visible 
per a cada aula.
Se senyalitzaran adequadament els recorreguts de circulació, punts 
de trobada i aforaments de les aules.
Cada aula comptarà amb gel hidroalcohòlic, material de neteja i 
desinfecció i mascaretes. A secretaria es disposarà de termòmetre en 
cas de necessitar-lo.
La durada de les classes s’ha reduït per tal de garantir la ventilació i 
la neteja i desinfecció dels espais. Durant l’activitat caldrà garantir 
la ventilació obrint portes i finestres i cicles d’extracció d’aire (si les 
aules disposen d’extracció).
Les ràtios dels tallers s’han reduït per garantir la distància de segu-
retat i s’han delimitat els espais que han d’ocupar els alumnes a dins 
l’aula. També s’han redistribuït les aules per tal que els grups més 
grans tinguin espais més amplis i segurs.
Hi haurà un registre de l’alumnat i control d’assistència diaris.
Es limitarà el màxim possible la circulació de documentació en paper i 
compartir materials.
Serà obligatori per a tot l’alumnat signar la declaració responsable 
que declara que en els darrers catorze dies no s’ha tingut cap simpto-
matologia compatible amb la COVID-19.
Els alumnes dels tallers infantils que vagin als lavabos hauran d’anar 
acompanyats del professorat per tal de garantir la seva desinfecció.

PROTOCOL

En cas que un alumne o membre del personal presenti símptomes 
compatibles amb la Covid-19 caldrà portar-lo a un espai separat 
ventilat, col·locar-li la mascareta i en cas de símptomes de gravetat, 
trucar al 061. També caldrà avisar, en el cas dels menors a la família i 
el Centre d’Atenció Primària (CAP).

El CAP, a través del pediatre o metge haurà de valorar els símptomes 
i decidir la realització del test PCR, indicarà l’aïllament de la persona 
atesa i qui hi conviu fins conèixer el resultat del test, i recollirà els 
contactes estrets de l’entorn familiar.

No està permesa l’assistència de la persona a l’espera de resultats.
Durant l’espera del resultat de les proves d’un possible cas, no està 
indicat el confinament dels contactes del grup estable de convivència 
ni del grup classe.

El Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial avisarà la 
direcció del Centre Cívic del possible cas, recollirà els contactes 
estrets de l’entorn, farà seguiment del resultat del PCR i en cas de 
confirmació positiva, n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i 
quarantena.

Depenent de la situació epidemiològica del nostre territori aquestes 
mesures poden canviar. Es comunicarà si ha canviat alguna de les 
mesures de prevenció i protecció.
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