
 

 

PROTOCOL DE MESURES DE FUNCIONAMENT DEL PERSONAL DE NETEJA 
DEL CEE JOAN XXIII 
 
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 

1. DISTANCIAMENT FÍSIC. 

 Es mantindrà una distància, aproximada, entre persones, de 2 metres. 
 

2. RENTAT DE MANS 

 El personal de neteja s’ha de rentar les mans: 
- A l’arribada al centre. 
- Abans i després d’anar al vàter. 
- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 
3. MASCARETES 

 És obligatori l’ús de mascareta quirúrgica durant tota la jornada laboral. 
 

4. ROBA I CALÇAT 

 És obligatori l’ús de calçat i roba exclusiu per al centre 

 La roba s’haurà de rentar a una temperatura superior als 60º, mínim dos 
cops per setmana. 

 La roba i les sabates s’han de desar a la taquilla que cada professional té 
al centre. 

 
Tot el personal del centre és responsable de vigilar el compliment d’aquestes 
mesures. 
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MESURES DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 
 
PAUTES GENERALS 

 Es realitzarà una neteja i una desinfecció de tots els espais utilitzats 
diàriament, al finalitzar l’activitat. 

 Es ventilaran les instal·lacions interiors un mínim de 10 minuts, abans de 
l’entrada i després de la sortida dels alumnes. 

 Les portes es mantindran obertes, sempre que sigui possible. 

 Les bosses de deixalles de les papereres de pedal s’han de substituir i 
llençar diàriament. 

 La neteja i la desinfecció realitzada diàriament s’ha d’anotar en el registre 
corresponent de cada espai. 

 
NETEJA: Es realitzarà amb els productes següents, d’acord amb les 
concentracions i condicions indicats per a cada producte. 
 
DESINFECCIÓ: Es realitzarà amb lleixiu. Es preparen les solucions diàriament i 
es deixaran actuar uns minuts, d’acord amb les següents indicacions: 

1. Taules, cadires, portes, manetes: barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre 
d’aigua. 

2. Terres i lavabos: barrejant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua 
 
ZONES I PUNTS ON S’INTENSIFICARÀ LA NETEJA I DESINFECCIÓ 

 Interruptors i timbres 

 Manetes i pons de portes, finestres, armaris i arxivadors 

 Baranes i passamans d’escales i ascensors 

 Taules 

 Cadires 

 Ordinadors, sobretot teclats, ratolins i tauletes. 

 Aixetes 

 Lavabos 

 Altres superfícies o punts de contacte freqüents 
 
PAUTES SOBRE EL MATERIAL QUE CAL NETEJAR 

1. TECLATS, RATOLINS I TAULETES: Amb tovalloletes i alcohol de 70%, un 
cop al dia o després de cada ús si l’han d’utilitzar diferents persones i/o 
alumnes. 

2. JOGUINES: Si no poden ser d’ús individual, es rentaran diàriament les 
joguines de plàstic dur (al rentaplats), les joguines de roba (a la rentadora 
a més de 60º) i les joguines de fusta (desinfectar amb tovalloletes i alcohol 
de 70º). 
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PROTOCOL DE MESURES DE FUNCIONAMENT DEL PERSONAL DOCENT 
DEL CEE JOAN XXIII 
 
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 

5. DISTANCIAMENT FÍSIC. 

 Es mantindrà una distància, aproximada, entre persones de 2 metres. 

 Els grups no compartiran espais. 

 No es faran canvis d’aula. 

 Es limitaran els desplaçaments a l’interior del centre als imprescindibles 
per anar al lavabo i al pati. 

 
6. RENTAT DE MANS 

 Els alumnes s’han de rentar les mans amb aigua i sabó: 
- A l’arribada i a la sortida del centre. 
- Abans i després dels àpats. 
- Abans i després d’anar al vàter. 
- Abans i després d’anar al pati. 
- Abans i després de les diferents activitats 

 El personal docent s’ha de rentar les mans: 
- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els alumnes. 
- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments. 
- Abans i després d’acompanyar un alumne al vàter. 
- Abans i després d’anar al vàter. 
- Abans i després de mocar un alumne. 
- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 El personal docent només utilitzarà guants quan hagi d’acompanyar un 
alumne al vàter i en cas de vòmits i dutxes. 

 
7. MASCARETES 

 És obligatori l’ús de mascareta quirúrgica i mascareta integral durant tota 
la jornada laboral. 

 Els alumnes hauran de portar mascareta sempre que no tingui una 
contraindicació mèdica i que se la puguin treure sense ajuda. 

 
8. ROBA I CALÇAT 

 És obligatori l’ús de calçat i roba exclusiu per al centre. 

 La roba s’haurà de rentar a una temperatura superior als 60º, mínim dos 
cops per setmana. 

 La roba i les sabates s’han de desar a la taquilla que cada professional té 
al centre. 

 
Tot el personal del centre és responsable de vigilar el compliment d’aquestes 
mesures. 
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MESURES DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 
 
PAUTES GENERALS 

 Es ventilaran les instal·lacions interiors un mínim de 10 minuts a les 11, a 
les 13 i a les 15 hores, deixant les finestres obertes, i anotar-ho en el 
registre corresponent. 

 Les portes es mantindran obertes, sempre que sigui possible, evitant 
haver-les d’obrir i tancar al llarg de la jornada laboral. 

 Les superfícies i el material utilitzat s’hauran de desinfectar després de 
cada ús i anotar-ho en el registre corresponent. 

 Tot el material d’un sol ús haurà de llençar-se en papereres de pedal. 

 No es poden distribuir documents en paper. 

 Només es podrà utilitzar paper d’un sol ús, per mocar, eixugar mans i 
qualsevol altra superfície. 

 
DESINFECCIÓ 
Es realitzarà amb lleixiu. Es preparen les solucions diàriament. S’han de deixar 
actuar uns minuts i s’utilitzarà paper per fregar les superfícies i per eixugar-les. 
 
PAUTES SOBRE EL MATERIAL QUE CAL NETEJAR 

1. MATERIAL DE TREBALL: Ha de ser d’ús individual i s’ha de guardar en 
caixes individuals i tancades. 

2. TECLATS, RATOLINS I TAULETES: Amb tovalloletes i alcohol de 70%, 
després de cada ús. 

3. JOGUINES: Si no poden ser d’ús individual, es rentaran després de cada 
ús i només es podran utilitzar les joguines de plàstic dur (al rentaplats), les 
joguines de roba (a la rentadora a més de 60º) i les joguines de fusta 
(desinfectar amb tovalloletes i alcohol de 70º). 

4. PITETS DE ROBA: Són d’ús diari i es guardaran en bosses de plàstic 
individuals i tancades, que s’emportarà l’alumne a casa per la seva neteja. 

5. CADIRES DE RODES: Es desinfectaran a l’entrada i a la sortida del centre. 
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