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INTRODUCCIÓ 

La nostra posició respecte a aquesta mesura és que no s’haurien d’obrir les llars d’infants fins que no hi hagi 

una vacuna o un tractament mèdic que ens asseguri que no hi haurà contagi. Per conciliar família i treball 

cal d’estudiar altres possibilitats laborals, econòmiques i socials. 

 

Els dos motius principals del nostre posicionament es basen en què no es poden assumir les mesures de 

seguretat generals demanades per a la població: la primera seria la de respectar la distància de dos metres 

entre les persones i la segona  seria que els infants no poden portar mascareta perquè hi ha risc d’ofegament 
(segons els experts). 

 

En cas que els acords entre científics i polítics siguin que s’han d’obrir les escoles bressol, redactem uns 

consells que, seguint el protocol que enviïn les autoritats pertinents, aporten eines al detall sobre la vida 

dins de la llar. L’objectiu principal és intentar reduir al màxim els contagis.  

 

Entenem que cada llar ha d’adaptar el Pla de neteja a les característiques pròpies de cadascuna de les 

escoles bressol. 

 

CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 

Aquest Pla de Neteja s’ha fet seguint les indicacions del Departament de salut de la Generalitat en el Manual 

de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana  i s’ha fet en coherència amb el 
propi Pla de Neteja que Serveis Per a la Infància Créixer Junts té a les seves escoles. 

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. 
Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els 

desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els 

microorganismes. 

Es limitarà el màxim possible l’ús de documents en paper i la seva circulació.  
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EPIS (EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL) A BANDA DELS QUE JA ES TENEN A 

L’ESCOLA 

Els Equips de Protecció individual són els següents: 

1. Guants  (per a casos específics) Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta una falsa 
sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar 

el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans. 

2. Mascaretes, s’hauran de mirar les instruccions en relació a la reutilització, canvi i neteja. Cal seguir 

les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada, podeu consultar el següent enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be 

3. Pantalles protectores facials o ulleres, s’hauran de mirar les instruccions en relació a la reutilització, 

canvi i neteja 

4. Roba i bata específica per neteja que es rentarà al mateix centre de manera diària 

5. Bata d’un sol ús (per a casos específics) 

6. Calçat específic i peücs 

En relació a com utilitzar els EPI, s’han de tenir en compte les següents consideracions: 

1. El personal de neteja ha d’utilitzar uniforme per a totes les tasques del procés de neteja, inclosa la 

manipulació de les escombraries.  

2. Els guants que s’utilitzin i el vestuari han de ser compatibles amb els productes de neteja i desinfecció 

que s’utilitzin. 
3. Les mascaretes i les pantalles de protecció s’utilitzaran durant tota l’estada a l’escola.  
4. Un cop acabada la neteja el personal de neteja s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó. 

5. Si hi ha alguna incidència amb els Equips de Protecció Inidividual (trencament, forats, etc) s’haurà 
d’informar la direcció de l’escola immediatament. 

6. S’han de seguir les instruccions en relació a les accions preventives, incloent netejar-se les mans i 

evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca amb les mans sense rentar. 

7. Els EPI’S seran els mateixos per a l’espai interior i l’espai exterior. 
8. Un cop  el personal de neteja marxi de l’escola, es netejaran i desinfectaran la pantalla protectora i es 

posarà al cubell de la roba bruta, el vestuari utilitzat aquell dia. 

9. Els moments clau addicionals per a rentar-se les mans són: 

a. Després de sonar-se el nas, tossir o esternudar 

https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
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b. Després d’anar al lavabo 

c. Abans de menjar 

d. Després de rebre comandes de proveïdors externs 

e. Un cop acabada la neteja del centre 

10. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants 
i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament 

ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.  

11. Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun sistema de 
climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al 

document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. 

 

PRODUCTES DE NETEJA A BANDA DELS QUE JA ES TENEN A L’ESCOLA 

• Gel hidroalcohòlic  

• Alcohol etílic (62-71 graus) 

• Lleixiu  que s’hauria de diluir cada 20ml en un litre d’aigua, i deixar reposar 5min per a una millor 
desinfecció. 

Si s’utilitza algun producte per desinfectar diferent a aquests, ha d’aparèixer en el següent enllaç: 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

ACCÉS A LES INSTALACIONS 

1. Abans d'entrar a treballar es prendrà la temperatura a tot el personal (El termòmetre estarà situat en 

un lloc accessible a l’entrada de les instal·lacions). 
2. Algú amb febre o símptomes propis del COVID19 no podrà assistir a l’escola (es disposarà de dos 

termòmetres a distància o de rajos infrarojos que caldrà desinfectar després de cada ús). 

3. Per accedir a l'escola caldrà treure's el calçat de carrer i posar-se el calçat exclusiu per a l'escola (de 

l’entrada de l’edifici al vestuari s’anirà amb mitjons o amb peücs personals rentats a l’EBM) 
4. L’entrada al centre podria ser modificada segons les possibilitats de l’escola per tal d’assegurar la 

distància de seguretat. 

5. Adreçar-se directament al vestuari de l'EBM (caldrà tenir en compte els torns que s'establiran, 

depenent de la mida del vestuari, per tal que es pugui mantenir la distància de seguretat). 

6. Rentar-se les mans. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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7. Posar-se la roba de treball (rentada diàriament a l'EBM) i desar TOTA la roba i estris personals del 

carrer dins de la taquilla personal de cada treballador/treballadora. (Si no es disposa de suficients 

taquilles s‘hauran de fer servir capses individuals amb tapa). 
8. Rentar-se les mans. 

9. Desinfectar tot allò que s'ha manipulat (banc, aixeta,...) 

10. Rentar-se les mans. 

11. Canviar-se mascareta, i posar-se la pantalla de protecció. 

12. Sempre es manté una distància mínima entre els treballadors de 2 metres. 

13. S'evitarà tossir o esternudar sobre de superfícies de treball. En el cas de possibles cops de tos o 

esternuts, cal col·locar un mocador d'un sol ús sobre la boca i nas i, posteriorment, rentar-se les mans.  

14. Cada treballador/a disposa de l'equipament EPI per al seu lloc de treball. Com ja hem mencionat 

anteriorment aquest equip es quedarà a l'escola i es rentarà a la mateixa escola. 

15. Les ungles han de portar-se curtes i cuidades, evitant l'ús d'anells, polseres, rellotges, o altres estris.  

16. L’ús del mòbil ha de ser nul. 
17. Un cop l’equip de neteja marxi de l’escola, es netejaran els EPIS 

18. Quan els centres tinguin ascensor, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s’utilitzaran 
preferentment les escales. L’aforament màxim serà duna persona, amb excepció de les persones que 
precisin acompanyament. 

19. Quan es permeti a usuaris o visitants externs l’ús dels lavabos, el seu aforament màxim serà duna 

persona, amb excepció de les persones que precisin acompanyament. 

 

La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció que es farà preferentment 

amb aigua i sabó, i seguint la tècnica correcta, consultar link: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-

mans-sabo.pdf 

PROVEÏDORS 

L'accés dels proveïdors estarà limitat a la part exterior de l'edifici on hi hagi l'accés directe al magatzem 

més proper. 

Una persona de neteja (o de direcció de l’escola depenent de quan arribi la comanda) farà la recepció dels 

productes tenint en compte que: 

• S’haurà de posar guants.  

• S’haurà de desinfectar tota la comanda. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-sabo.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-sabo.pdf
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• Un cop acabi de manipular i netejar els productes haurà de treure’s els guants i llençar-los. 

PERSONAL EXTERN 

1. Entrar per l’espai que l’escola ha establert d’entrada de proveïdors. 
2. Abans d’entrar a l’escola caldrà prendre la temperatura a aquest personal. 
3. Desinfectar-se les mans. 

4. Desinfectar els estris que porti. 

5. Signar Annex Personal Extern 

6. Posar-se peücs. 

7. Portar mascareta FPP2 

8. Posar-se una bata d’un únic ús. 
9. Desinfectar-se de nou les mans. 

10. Quan hagi de sortir de l’escola, es traurà tota la protecció fora de l’edifici de l’escola bressol. 

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES PER A LA NETEJA 

Abans de començar amb la neteja i desinfecció del centre s’han de tenir en compte les següents 
consideracions en relació a la neteja general del centre: 

• El personal de neteja haurà de netejar i desinfectar totes les àrees (despatxos, estances, passadissos, 

sales d’usos múltiples, cuina (en cas que no hi hagi cuinera), etc.) enfocant-se especialment en les 

superfícies que es toquen amb més freqüència (estanteries baixes, vidres, miralls, mobles a l’alçada 
d’infants, etc.) .  La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. 
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Caldrà 
fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el 
dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència. 

• L’aigua que es faci servir per netejar i desinfectar és millor que sigui potable i que estigui calenta, ja 
que el producte químic reacciona millor a major temperatura, degut a què la brutícia, es dissol millor. 

A més s’haurà de deixar actuar els productes un temps determinat per a què l’efecte sigui el desitjat.  

PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE BIBERONS, TETINES I XUMETS 

La neteja dels biberons i tetines es realitzarà després de cada ús, per evitar que els residus de llet es quedin 

adherits, el procediment que s’ha de seguir és: 
• Fer una prerentada amb aigua calenta per tal d’eliminar les restes de llet i cereals 

• Aplicar sabó a l’interior del biberó 
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• Fregar amb els utensilis que es fan servir normalment amb insistència, sobretot en la zona de rosca i 

en les parts on solen quedar-hi més restes. 

• Finalment passar-hi aigua per treure’n totes les restes de sabó. 
• Deixar assecar en un escorredor i un cop secs posar-los a la seva caixeta. 

• Per a les tetines el procediment és el mateix. 

• Per a la neteja de biberons i tetines d’infants al·lèrgics s’han de netejar separadament i amb utensilis 
específics per a cada criatura. 

• L’esterilització de tetines i biberons s’ha de realitzar diàriament. A l’escola es pot fer amb un recipient 

amb aigua que es pot posar al microones. 

RESISTÈNCIA DEL VIRUS EN DIFERENTS MATERIALS 

• Acer inoxidable: 4 dies 

• Bitllets: 4 dies 

• Plàstic: 4 dies 

• Vidre: 2 dies 

• Cartró: 1 dia 

• Fusta: 1 dia 

• Roba: 1 dia 

• Paper: 30 minuts 

NETEJA DE MANS 

És bàsic i necessari tenir una correcta i freqüent neteja de mans. 

Quan ens hem de rentar les mans? 

• A l’arribada al centre. 
• Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis  
• Abans i després d’anar al WC  
• Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

És important rentar-se les abans de començar a preparar els estris de neteja, després de manipular 

escombraries, etc. 

També és necessari rentar-se les mans després d’anar al vàter, esternudar, tossir, mocar-nos, etc.  

Després de la recepció, desinfecció i emmagatzematge dels productes rebuts dels proveïdors, també caldrà 

rentar-se les mans. 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i 

tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal 

de l’escola. 
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Per què ens hem de rentar les mans? 

Perquè a les persones poden haver-hi alguns microorganismes perillosos causants de malalties i a través 

de les mans podem escampar aquests microorganismes i contaminar els objectes que es toquen 

Com ens hem de rentar les mans? 

• S’han de mullar i ensabonar les mans. 

• Després s’han de fregar durant 50-60 segons.  

• Posteriorment s’esbandeixen amb aigua calenta. 

• I, per últim, s’eixuguen amb una tovallola de paper d’un sol ús. 
 

PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ PRÈVIA OBERTURA ESCOLA COVID 19 

Abans de començar amb les tasques de neteja i desinfecció s’han de tenir en compte les següents 
consideracions: 

• Si les superfícies estan brutes, s’han de netejar amb un detergent o aigua i sabó abans de la 
desinfecció. 

• Per a la desinfecció, les solucions de lleixiu domèstic diluït, les solucions alcohòliques amb almenys 

70% d’alcohol i els desinfectants domèstics haurien de ser efectius. 
• Les solucions diluïdes de lleixiu es poden utilitzar si la superfície és adequada.  

• S’han de seguir les instruccions del fabricant per a una aplicació i ventilació adequada dels productes 

de neteja i desinfecció. 

• S’ha de verificar la caducitat dels productes.  

• No s’ha de barrejar el blanquejador domèstic amb amoníac o altres productes netejadors. 
• S’ha de preparar una solució de lleixiu barrejant 5 cullerades de lleixiu (o 20ml)  per a cada litre d’aigua. 
• Les superfícies toves i poroses (catifes, cortines, fundes de coixí etc.) s’han de netejar amb els 

productes habituals recomanats i seguint les instruccions de rentat per a cadascun d’ells.  
• Si els objectes es poden rentar a la rentadora o a mà, s’han de rentar seguint les instruccions de rentat, 

a una temperatura entre 60 i 90 graus i després assecar-los per complert. 

• La roba bruta que hagi estat en contacte amb una persona infectada, es pot netejar amb roba i articles 

d’altres persones. 
• S’han de netejar i desinfectar cistelles i cubells on hi hagi hagut roba bruta. 
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A continuació presentem les tasques de neteja, que s’hauran de fer abans de l’inici de l’activitat escolar. 

S’hauran de marcar i signar en el registre de neteja pertinent.  

TASCA 

Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot 
moment.  

Aspirar tot el paviment de les estances, passadissos, despatx, etc. 

Fregar i desinfectar tot el paviment de les aules, passadissos, despatx, etc. 

Treure la pols del mobiliari, teranyines,… 

Revisar buidat de papereres i altres contenidors i desinfectar-los 

Fregar, netejar i desinfectar totes les superfícies dels lavabos, vestuaris i dutxes: parets enrajolades, 

portes, complements lavabo i sanitaris, aixetes. 

Fregar, desinfectar i netejar les portes de vidre, finestres i mampares divisòries 

Netejar i desinfectar taules i cadires 

Netejar i desinfectar aparells electrònics: Interruptors, telèfons, Ordinadors, sobretot teclats i ratolins i 

timbres) amb tovalloletes amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. 

Netejar i desinfectar zones despatxos:  netejar tots els utensilis d’oficina, màquines expenedores, 
fotocopiadores, impressores, armaris i arxivadors etc.  

 

Netejar i desinfectar les portes interiors, baranes, paraments, manetes i poms de portes. 

Netejar i desinfectar el mobiliari exterior 

Netejar les joguines i el material didàctic* 

Netejar els baixos a fons: racons, prestatges, darrera taules, cables posteriors ordinador, guies i perfils, 

conduccions accessibles, etc. 

Netejar extintors, radiadors i els seus racons 

Neteja persianes i lames orientables de fàcil accés (cara interna i externa) 

Rentar tota la roba de l’escola: cortines, catifes, coixins,... 
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*Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les indicacions oportunes per a cada material. 

Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba poden rentar-se a 

la rentadora, a més de 60ºC quan sigui possible. Si no és possible dur-ne a terme el rentat a temperatura elevada, 

probablement no sigui recomanable tenir-les al centre. Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap 
humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC.  

 

PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DIÀRIA COVID 19 

 

ASPECTES GENERALS PER A LA NETEJA DIÀRIA DE L’ESCOLA 

• Es podran adaptar els horaris del personal de neteja, segons les noves necessitats de neteja i 

desinfecció de l’escola. 
• És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants 

i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.  

• S’ha de reforçar la neteja de filtres d’aire 

• S’ha de reforçar la neteja de les superfícies on hi ha més contacte (canviadors, poms de les portes, 

taules, mobles, ordinadors, etc.) 

• Per a la neteja normal de l’escola es poden utilitzar els productes que es feien servir fins ara, tot i així 
també es pot incorporar el lleixiu en dosis recomanables (s’hauria de diluir cada 20ml en un litre 

d’aigua, i deixar reposar 5min per a una millor desinfecció.) 
• El personal de neteja haurà de dur sempre mascareta d’un sol ús i pantalla protectora i haurà de rentar 

el vestuari cada dia a l’escola. 
• Un cop acabada la neteja, el personal s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó, almenys durant 

40-60 segons. 

• S’hauran d’emprar sempre que sigui possible cubells d’escombraries amb tapa i pedal per a minimitzar 
els contagis. 

• Per al rentat i assecat de la roba, el personal de neteja juntament amb la direcció del centre, 

organitzaran aquesta tasca. 

• Es buscarà un lloc on deixar les escombraries a l’exterior de l’escola (sense accés per infants) on es 
deixaran per tal de fer els mínims viatges possible fora de les instal·lacions.  

• En cas de sospita de símptomes per part d’algú de l’equip o d’algun infant, un cop la persona afectada 
hagi marxat de l’escola, es procedirà a fer una neteja exhaustiva de l’espai o espais de l’escola on 
aquesta persona hagi estat. 
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A continuació presentem les tasques de neteja diàries, que s’hauran de marcar i signar en el registre de 
neteja pertinent. 

TASCA 

Assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment. 

Aspirar tot el paviment de les aules, passadissos, despatx, etc. 

Fregar i desinfectar tot el paviment de les aules, passadissos, despatx, etc. 

Treure la pols 

Revisar buidat de papereres i altres contenidors i netejar-los 

Fregar, netejar i desinfectar totes les superfícies dels lavabos, vestuaris i dutxes: parets enrajolades, 

portes, complements lavabo i sanitaris, aixetes. 

Fregar, desinfectar i netejar les portes de vidre, finestres i mampares divisòries 

Netejar i desinfectar taules i cadires 

Netejar i desinfectar aparells electrònics: Interruptors, telèfons, Ordinadors, sobretot teclats i ratolins i 

timbres) amb tovalloletes amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. 

Netejar i desinfectar zones despatxos:  netejar tots els utensilis d’oficina, màquines expenedores, 
fotocopiadores, impressores, armaris i arxivadors etc.  

Netejar i desinfectar les portes interiors, baranes, paraments, manetes i poms de portes. 

Netejar i desinfectar el mobiliari exterior: mobiliari i joguines de tot tipus 

Netejar les joguines i el material didàctic 

Netejar els baixos a fons: racons, prestatges, darrera taules, cables posteriors ordinador, guies i perfils, 

conduccions accessibles, etc. 

Netejar extintors, radiadors i els seus racons 

Neteja persianes i lames orientables de fàcil accés (cara interna i externa) 

Rentar tota la roba de l’escola: cortines, catifes, coixins,... 
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Les escombraries de l’Escola Bressol municipal es llençaran un cop es marxi de l’escola , evitant així entrar i 
sortir del centre vàries vegades. 

RESIDUS I ESCOMBRARIES 

• Les escombraries de l’EBM es llençaran un cop es marxi de l’escola evitant així entrar i sortir de l’EBM diverses 
vegades. 

• Les deixalles potencialment brutes (màscares, tovalloletes, mocadors) han de tirar-se en una bossa 

d'escombraries doble abans de la seva eliminació en el contenidor de les deixalles del carrer, preferiblement en 

un contenidor dedicat reservat per a aquest ús. 

• Les mascaretes, tovalloletes i guants s’han de llençar al contenidor de rebuig. 
• S'haurà de disposar de papereres, amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre 

material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent, i almenys una vegada al 

dia. 

 

Totes aquestes mesures estan subjectes a revisió sobre la base dels nous coneixements 

i informació científica existents per part de les diferents autoritats sanitàries. 
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ANNEX 1 TAULA CONTROL PERSONAL EXTERN 
Abans d’entrar a l’escola el personal extern ha d’omplir i signar la següent taula per tal de portar un 
control de les persones que entren a les instal·lacions, així com una garantia del compliment de les 

normes higienico sanitàries de l’escola:  
 

NOM I COGNOMS CÀRREC MOTIU DE L’ENTRADA A 
L’ESCOLA 

Signo aquesta taula conforme he llegit i accepto les mesures 

d’higiene i prevenció que l’escola ha facilitat. 
 

    

    

    

    

    

    

    

 


