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1. INTRODUCCIÓ
L’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
(IMET) forma part de la xarxa de serveis públics educatius, ocupacionals i d’atenció i
orientació ciutadana que tenen per finalitat afavorir el desenvolupament personal i
social de l’alumnat i usuaris participants. Programes i activitats inclusives s’adrecen a
la ciutadania en general per atendre la seva diversitat en l’assoliment d’una
societat amb igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat.
L’obertura de les activitats i atencions que es presten al centre són alhora una
necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre la
salut (tant física com emocional) i sobre els processos formatius i ocupacionals de les
persones participants. Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell
socioeconòmic més desafavorit o en aquells que tenen una dificultat
d’aprenentatge.
Actual situació de crisi sanitària ha fet necessari l’aplicació continua d’una sèrie de
mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i entre ella
el sistema educatiu i ocupacional públic. Cal que responsables, alumnat, famílies,
usuaris i treballadors/es públics s’involucrin i es comprometin per a garantir els
dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la
traçabilitat.

2. OBJECTIU DEL DOCUMENT
Aquest Pla d’actuació i d’organització pretén establir les bases per tal que el cursos
i serveis de l’IMET a partir de setembre de 2020 puguin reprendre’s amb les
màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones
usuàries i dels treballadors/es i la correcta gestió de la pandèmia.
Aquest Pla d’actuació es complementa i basa en les Instruccions per al curs 20202021 de la Secretaria de Polítiques Educatives i de les autoritats sanitàries.
En una societat amb grans incerteses, cal que els serveis públics puguin treballar i
prestar servei amb la màxima normalitat possible.

3. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA
3.1.

Seguretat

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes les
persones integrants de l’IMET –incloses les famílies–, el centre ha de continuar
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sent un espai on l’activitat educativa, ocupacional, d’atenció i orientació es pugui
dur a terme de la forma més segura i confortable possible.

3.2.

Salut

La salut de l’alumnat, usuaris, docents i treballadors/es del centre és una prioritat
per l’IMET. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i
a millorar la traçabilitat de casos i contactes.
3.3.

Equitat

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de
població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major
vulnerabilitat, n’han patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera
més acusada. L’assistència al centre promou i col·labora en la socialització de les
persones participants.
3.4.

Vigència

Totes les mesures proposades seran vigents des de la data de publicació d’aquest
Pla d’actuació i d’organització i s’adaptarà als canvis en el context epidemiològic que
es puguin produir.

4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Pel que fa als serveis públics educatius i ocupacionals, els dos pilars fonamentals en
el moment actual de control de la pandèmia en els quals tenim un paper
rellevant són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat
dels casos.
4.1.

Grups de convivència i socialització molt estables

En totes les activitats i accions on per la seves característiques sigui possible
s’establiran grups estables de convivència, per la seva transcendent rellevància i
valor en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una
identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.
Es tracta de grups estables d’alumnes o usuaris, amb el seu tutor/a o professional
responsable. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de
suport educatiu o ocupacional si la major part de la seva jornada laboral transcorre
en aquest grup.
Es defineixen aquests grups estables de convivència de treballadors/es a l’IMET:
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-

Escola Aeronàutica (EFAV).

-

Programa PTT (edifici escola adults).

-

Consergeria.

-

Infoimet.

-

Oficina primera planta.

-

Timol.

-

Club de la Feina i serveis desenvolupats a l’altell.

-

PFI_Adaptat.

-

Trànsit.

-

Escola d’Adults (l’escola amb dependència del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya compta amb el seu propi Pla d’Actuació COVID-19, i el
seu tractament en el nostre Pla és el d’unitat de grup de convivència estable)

Es recomana que la interacció física presencial entre treballadors/es dels diferents
grups de convivència sigui la més reduïda possible, emprant sempre que sigui
possible la comunicació mitjançant eines telemàtiques no presencials.

4.2.

Mesures de prevenció personal. D istanciament físic

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió
i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física
interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix
en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per
persona i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un
contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables, on
la distribució de l’alumnat a aula s’estableix en una distància interpersonal mínima
d’1 metre.
4.3.

Higiene de mans

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut de l’alumnat,
usuaris, treballadors/es i personal docent extern.
S’ha de requerir el rentat de mans:
▪
▪

A l’arribada i a la sortida del centre.
Abans i després d’anar al WC.
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▪

Abans i després de les diferents activitats (també al temps de pati).

Més enllà dels diversos punts de rentat de mans (WC) ja existents a cadascuna de
les plantes dels edificis de l’IMET, amb sabó amb dosificador i tovalloles de paper
d’un sol ús, en punts estratègics (accessos, aules, tallers...) s’ha disposat col·locat dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús de totes les persones que
accedeixin al centre.
S’han col·locat pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte
rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.

4.4.

Ús de mascareta

L’ús de mascareta és obligatori per a qualsevol persona que accedeixi o transiti
dins les instal·lacions del centre, incloent el pati del centre.
L’alumnat i persones usuàries dels programes i serveis del centre faran ús en tot
moment de la mascareta.
La mascareta és també obligatòria en tot moment quan s’està amb el grup de
convivència (grup de classe) dins de l’aula o taller, també en el cas del personal
docent i/o tutor/a.
Només es podrà deixar de fer ús de la mascareta quan s’estigui en el temps de pati
per esmorzar o berenar, però només durant el temps imprescindible per fer la
ingesta i sempre mantenint la distància interpersonal de 1,5 metres entre els
membres del grup de convivència.
Els treballadors/es faran ús de la mascareta en tot moment i desplaçament, a
excepció de quan estiguin asseguts al seu lloc de treball, on no sent obligatori l´ús
de mascareta sí que és recomanable, i sempre que es respectin les distàncies de
seguretat o hi hagi una separació mitjançant mampara.
Al servei Infoimet i als espais o aules habilitades per dur a terme les atencions i
entrevistes individuals les persones ateses i les persones treballadores que les
atenen hauran de fer ús sempre de la mascareta. Només en el supòsit d’atenció a
una persona que presenti algun tipus de dificultat respiratòria, discapacitat,
dependència o problemes de salut mental que dificulti l’entesa es podrà treure la
mascareta la persona atesa, sempre mantenint la distància, la mampara, la ventilació
de l’espai i reduint al màxim possible la durada de l’atenció i/o entrevista personal.
L’accés i mobilitat dins el centre de persones pertanyents a altres entitats o
empreses sempre es farà fent ús de la mascareta i de les mesures higièniques
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establertes per accedir al centre.
A més, i de manera particular, es lliurarà material complementari (guants,
pantalles de protecció facial, mampares, mascaretes FFP2...) per a situacions
específiques.

5. REQUISITIS PER ACCEDIR A L’IMET. CONTROL DE SÍMPTOMES.
Per poder accedir al centre tothom ha de reunir els següents requisits:



Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1.



No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 10 dies anteriors.

1 L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.

Control de símptomes:

5.1.

Els usuaris i alumnat major de 18 anys, o bé les seves famílies si són menors
d’edat, han de fer-se responsables del seu estat de salut o la del seus fills i filles.
L’usuari, alumnat (o família/tutors en el cas de menors d’edat), treballadors/es o
docents han de verificar, abans d’anar a l’IMET, el seu estat de salut o la del seu fill/a i
comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC, ni la nova
aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes:
TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Febre o febrícula.
Tos.
Dificultat per a respirar.
Mal de coll.
Alteració del gust o de l’olfacte.
Vòmits i/o diarrees.
Mal de cap.
Malestar.
Calfreds.
Dolor muscular.
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Els usuaris, alumnat, famílies , treballadors/es i docents disposaran d’una llista de
comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). L’usuari, alumnat o família,
treballador/a o personal docent ha de comunicar al centre l’abans possible si ha
presentat febre o algun altre símptoma.
A tota persona que accedeixi al centre (incloent també als treballadors/es, personal
docent o personal d’altres empreses o entitats) se li prendrà la temperatura a
l’arribada al centre, no podent accedir-hi dins les instal·lacions si presenta una
temperatura superior a 37,5ºC .
L’IMET disposarà d’un fitxer amb les dades de contacte dels integrants dels diferents
grups estables de convivència del centre, pel cas que es requerís per part del sistema
sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis.
En cas que l’alumne o usuari presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat
que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per
SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta amb la família o persones tutores i el
seu equip mèdic de referència les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat
educativa o ocupacional presencialment al centre. Malgrat que l’evidència és escassa,
es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
▪
▪
▪
▪
▪

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o
dispositius de suport respiratori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells
infants que requereixen tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En el cas dels treballadors/es amb risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran
avaluades pel Servei de Vigilància de la Salut del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals, per valorar si poden estar en contacte continu amb alumnat o usuaris. Les
condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial,
diabetis, problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, obesitat
mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial
consideració.
Els usuaris o alumnes majors de 18 anys (o els seus familiars si són menors d’edat)
que participin de serveis o cursos que tinguin un mínim de continuïtat (no per
accions i atencions puntuals) signaran una declaració responsable abans d’iniciar
l’activitat o curs (vegeu l’annex 2)., a través de la qual:
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▪

Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb
el risc que això comporta i que, per tant, es comprometen a seguir les
normes i mesures que determinin els àmbits de salut, d’educació o de
l’IMET necessàries en cada moment.

▪

Que mantindran l’IMET informat de qualsevol novetat al respecte i
permeten l’intercanvi de dades personals entre l’IMET i el Departament de
Salut i d’Educació o d’Ocupació de la Generalitat, amb la finalitat de fer la
traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.

▪

Es comprometen a no accedir al centre (o en el cas de menors d’edat a no
portar al seu fill/a al centre) en cas que presenti simptomatologia
compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i
a comunicar-ho immediatament als responsables de l’IMET per tal de
poder prendre les mesures oportunes.

Cap persona ha d’accedir a l’IMET si presenta alguna de les següents situacions:
 Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da
com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

5.2.

Neteja, desinfecció i ventilació

El centre disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a
les característiques del centre. La ventilació és una de les principals mesures de
prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari ventilar les
instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i
3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es
deixaran les finestres i portes obertes durant les classes.
La programació de la reserva d’aules i tallers contemplarà que entre ús i ús d’un espai
per diferents grups serà necessari una ventilació mínima de 10 minuts abans que sigui
possible accedir-ne de nou.
El grups estaran (sempre que sigui possible) a la mateixa aula per evitar la circulació
dels grups dins del centre.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una
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periodicitat almenys diària.
Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el
poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i de treball
s’han de netejar i desinfectar després de les activitats, cada alumna, usuari, docent
o treballador/a ha de ser el responsable de netejar els espais d’estudi o de treball
que hagi utilitzat, com a mínim quan marxi de l’aula o lloc de treball.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per
aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles
activitats puguin fer-se a l’aire lliure.

5.3.

Gestió de residus

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de
mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses,
preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes,
guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i,
per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar
en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la
persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de
dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.

5.4.

Gestió de casos

S’estableix que el responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 a l’IMET és
el gerent del centre.
En el supòsit de necessitat d’activar el Pla d’actuació o de coordinar alguna acció en
absència seva aquesta responsabilitat queda delegada en la cap d’unitat
administrativa del Servei de Gestió de l’IMET.
Donat que el centre pot romandre obert més de dotze hores diàries, en el supòsit
d’absència del gerent i de la cap d’unitat administrativa del servei de Gestió, si es
produís alguna actuació a fer es procedirà a donar avís al servei de recepció –
consergeria del centre, que atendrà la situació, actuarà d’acord amb el protocol
establert i procedirà a contactar amb el gerent del centre i/o la cap d’unitat
administrativa del servei de Gestió.
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Actuació a fer davant dels casos que es poden donar:
11

a) Una

persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles
amb la COVID-19 a les instal·lacions de l’IMET:
1.

El tutor/a o responsable del curs o del servei donarà avís a recepció de l’IMET
que hi ha un alumne/a o usuari que sembla presentar símptomes de COVID-19.
El personal de recepció lliurà al tutor/a o responsable del curs o servei la clau
del despatx exterior habilitat per atendre aquestes situacions, i donarà avís al
gerent i/o a la cap d’unitat administrativa del servei de Gestió.

2.

El tutor/a o responsable del curs o del servei acompanyarà l’alumne o usuari
al despatx habilitat al respecte (separat, d'ús individual i amb ventilació). Es
tracta del despatx anomenat despatx exterior, situat en planta baixa (entre
l’aula 32 i el taller de mecanitzats) i amb accés directe des del pati del centre.

3.

Sempre que ho hi hagi contraindicació p e r a l’ús de la mascareta, se li ha de
col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que
l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu
estat de salut no pugui quedar-se sola).

4.

Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació
de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal
intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061.

A continuació, el responsable del centre haurà de realitzar les següents accions:
En el cas que es tracti d’un/a alumne/a o usuari menor d’edat, establir
contacte immediat amb la família per tal que vingui a buscar al menor.
•
Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es
traslladin al seu domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu
centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de
referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la
traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic.
•
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Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari de classe, activitat o en
dies no lectius:

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu Centre d’Atenció
Primària de Salut de referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre
d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions
necessàries.
No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas,
els contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del
resultat de la prova. Conseqüentment, durant l’espera del resultat els serveis o
cursos continuaran desenvolupant-se presencialment.
Quan un alumne, usuari, treballador o personal docent del centre rebi un resultat
positiu de la PCR cal que ho comuniqui a l’IMET l’abans possible, en concret
telefònicament al Servei de Gestió de l’IMET 93 814 04 40 o bé al correu electrònic
personal@imet.cat. El Servei de Gestió ho comunicarà diligentment als departaments
de Salut i de Prevenció de Riscos Laborals municipals.

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir
quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien:

•

Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable → tot
el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per
tant s’hauria de recomanar la quarantena de tot el grup de convivència,
durant 10 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància
d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat
lectiva presencial per a aquest grup. Un resultat negatiu del test PCR a
les persones del grup de convivència estable que siguin contacte estret
d’un cas diagnosticat, no eximeix de la necessitat de mantenir la
quarantena durant els 10 dies que dura el període màxim d’incubació.

•

Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de
convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una aula
d’un edifici...) → tot el grup de convivència estable pot tenir consideració
de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància
epidemiològica, es podria recomanar la quarantena dels grups de
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convivència d’aquell espai, durant 10 dies després del darrer contacte
amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà
la interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també
durant 10 dies. Un resultat negatiu del test PCR a les persones dels grups
de convivència estables que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat,
no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10
dies que dura el període màxim d’incubació.
•

5.5.

Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups
de convivència en diferents espais → tot el grup de convivència estable
té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la
quarantena dels grups de convivència afectats, durant 10 dies després
del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A
més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del
centre educatiu, també durant 10 dies. La realització de proves PCR es
realitzarà d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries i
epidemiològiques que aplicaran els criteris actualitzats sobre la gestió dels
casos COVID als centres educatius i ocupacionals. tots els membres del
grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas
diagnosticat. Un resultat negatiu del test PCR a les persones dels grups de
convivència estables que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat, no
eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies
que dura el període màxim d’incubació.

Retorn al centre

-

En el cas que la PCR hagi estat negativa o que a criteri dels serveis sanitaris no
hagi estat necessari realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi
cedit la simptomatologia. De manera general, es podrà reincorporar quan faci 24
hores que es troba sense febre.

-

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona ha estat atesa a l’atenció
primària i no ha requerit ingrés hospitalari, però, se l’indica aïllament domiciliari.
En aquest cas l’alumnat, usuari, docent o treballador/a es mantindrà en aïllament
els dies que l’hi prescrigui el seu metge/ssa de capçalera del CAP. Serà aquest
professional de la salut el que indicarà quan la persona que ha estat confirmada
amb la COVID pot reemprendre la seva activitat laboral o formativa.

Edifici La Paperera • C. de la Unió, 81-87 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 04 40 • www.imet.cat

13

6. VINCLE AMB ATENCIÓ PRIMÀRIA
El Sistema de Salut Pública de Catalunya ha posat a disposició de l’IMET a un
professional Referent COVID perquè puguem comunicar els casos de sospita per
COVID-19 i els dubtes que puguin sorgir en relació a la gestió de la infecció. Aquest
Professional Referent també coordinarà amb la direcció de l’IMET les accions
relacionades amb l’estudi de contactes. La direcció de l’IMET disposa d’un telèfon i
adreça de contacte de la infermera referent.

7. ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS
Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i
s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si
el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre.
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són
contactes estrets han de fer quarantena durant 10 dies. Un resultat negatiu
de PCR als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en
els convivents durant els 10 dies que dura el període màxim d’incubació.
En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que
integren el grup de convivència estable dels germans o familiars del cas en el
moment de fer-los la PCR en el marc de la cerca activa de contactes. En el cas que
es confirmés la positivitat en aquests test, s’establiran les mesures oportunes en els
grups de convivència dels germans o familiars convivents.

8. GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DE L’IMET
La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure
taula de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu
posada, avisar al Servei de Gestió de l’IMET i abandonar el centre en el cas que estigui
al centre. El més aviat possible es posarà en contacte amb el seu centre d’atenció
primària..
En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARSCoV-2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats.
Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar a l’IMET un cop
s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o

Edifici La Paperera • C. de la Unió, 81-87 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 04 40 • www.imet.cat

14

altres símptomes.
Si la PCR és p o s i t i v a , el/la professional haurà de donar avís l’abans possible al
Servei de Gestió de l’IMET per a què es pugui comunicar la seva situació d’aïllament i
des del servei es posi en marxa el protocol i accions oportunes establertes en el cas
d’un cas positiu. El treballador/a rebrà dels gestors COVID-19 tant del CAP com dels
Serveis de Vigilància Epidemiològica informació i assessorament del procediment que
ha de seguir, així com dels passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral.

9. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
Les activitats i atencions a l’IMET són de les següents tipologies:
-

De caire individual: Aquestes es porten a terme via atenció telefònica, de forma
telemàtica (a distància), o bé, presencialment però sempre emprant el sistema de
cita prèvia, que des de juny de 2020 s’aplica al centre per la incidència de la
COVID-19.

-

De caire grupal o grup classe estable: Els programes i accions que es
desenvolupen a l’IMET es diferencien entre ells tant a nivell metodològic,
d’organització com d’administració pública externa amb la qual hi col·laborem per
portar-los a terme; així doncs els programes i accions combinaran activitats en
línia i/o de presencials d’acord amb les recomanacions emeses pel Departament
d’Educació i de Salut de la Generalitat, del Servei d’Ocupació de Catalunya, de
l’Agència Estatal de Seguretat Aèria i dels Serveis Municipals de Salut i de
Prevenció de Riscos Laborals.

9.1. Espais

El centre identificarà tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes estables i
determinarà la seva màxima ocupació, d’acord amb la distància interpersonal mínima
d’1 metre.
Als espais de treball dels treballadors/es del centre la distància interpersonal mínima a
garantir és d’1,5 metres.
Espais amb poca ventilació. Es procurarà dur a terme les activitats amb molt
pocs usuaris/alumnat simultàniament. Sempre que sigui possible, es mantindrà la
porta oberta.
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9.2.

Espais docents per a grups estables

Es recomana que cada grup tingui un únic espai de referència. Tot i això, si el
programa ho requereix i l’ocupació dels espais ho permet, es poden utilitzar les
diferents aules específiques: aules tallers, psicomotricitat... En aquest cas es
recomana que la rotació de diversos grups en un mateix dia sigui la mínima i cada
cop que hi hagi un canvi de grup s’ha de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús
comú.
Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme
amb l’alumnat i usuaris sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi
per la COVID-19, es recomana que el mateix alumnat o usuari, quan estigui
utilitzant la seva aula de referència o un espai que no és el del seu grup estable (cas
d’informàtica o dels tallers, per exemple), col·labori en les actuacions de neteja de
superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en
bones condicions.

9.3.

Espai cafeteria del centre

Aquest servei romandrà tancat com a mesura per procurar que els diferents grups
estables no estiguin en contacte en un espai interior. S’avaluarà la necessitat i
idoneïtat d’aquest espai per acollir activitats lectives d’algun grup estable.

9.4.

Patis

La sortida al pati es procurarà que sigui esglaonada. A l’organització horària del
centre s’establirà els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les
possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que pel volum d’activitat pot haver
a la vegada més d’un grup estable.
Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han
de mantenir entre ells la distància sanitària i fer ús de la mascareta. Només es
podrà deixar de fer ús de la mascareta durant el temps imprescindible per fer la
ingesta i sempre mantenint la distància interpersonal de 1,5 metres entre els membres
del grup de convivència.
D’acord amb la normativa vigent no és permès fumar al pati del centre.

9.5. Fluxos de circulació

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre estableixen circuits
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d’accés i de sortida del centre i organitzar la circulació dels diferents membres de
la comunitat IMET en llocs i moments determinats.
17

9.6.

Entrades i sortides

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte
el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.
El centre identificarà tots els accessos possibles. Establirà els punts d’entrada i
sortida, i marcarà quins grups accediran per cada punt. A cada un dels accessos,
l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10
minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta en tot moment. Els
adults que acompanyin els menors d’edat o persones dependents han de ser els
mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures
de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui
possible la seva estada als accessos al centre educatiu.
En entrar al centre a tothom se li prendrà la temperatura, haurà de rentar-se les
mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i portar la mascareta.

9.7.

Circulació dins del centre

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin membres de
més d’un grup estable. Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5
metres i portar mascareta.

9.8.

Ascensors

No es farà ús dels ascensors. Es reserven els ascensors per a ús individual de les
persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport,
si s’escau.

9.9. Horaris

L’horari del centre s’adequarà a les necessitats dels diferents programes i serveis que
aniran iniciant-se a partir de l’1 de setembre de 2020. En la mesura del possible, es
procurarà el teletreball per part dels treballadors/es i/o l’establiment de torns i
horaris laborals rotatius.
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Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la
necessitat d’incorporar canvis en l’horari, d’acord amb el projecte educatiu i
d’atenció del centre. En el cas de modificació de l’horari, es comunicarà a la
ciutadania i al personal del centre.
9.10. Sortides i activitats fora del centre

Només es portaran a terme activitats i sortides fora del centre quan siguin
imprescindibles pel bon funcionament dels programes i accions educatives i
d’atenció, sempre d’acord amb les mesures de prevenció i seguretat sanitària
necessàries.
Sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar sempre la
mascareta.

10. ANNEXOS
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ANNEX 1
DECLARACIÓ DE SIMPTOMES DE L’ALUMNAT
(o família, si l’alumne és menor d’edat)
i D’USUARIS DE L’IMET
Si el vostre fill, filla, o vosaltres mateixos com alumnes o usuaris/àries de l’IMET no
us trobeu bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta:

Febre o febrícula

Mal de panxa

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Congestió nasal

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

Si a casa de l’alumne o l’usuari/ària de l’IMET hi ha alguna persona adulta que no
es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta:
Febre o febrícula

Calfreds

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Falta d’olfacte o de gust

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

NOTA.- Si heu marcat una o diverses caselles d’aquest formulari, CAL QUE
EVITEU VENIR A L’IMET i que us poseu en contacte amb els responsables de
l’activitat per comunicar-ho.
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària sanitària (CAP), poseu-vos
en contacte telefònic amb el vostre metge de capçalera. Fora d’aquest horari,
truqueu al 061.
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ANNEX 2
Declaració responsable per l’alumnat de l’IMET
20

Dades personals
Nom i cognoms de l’alumne/a

Curs

Declaro responsablement:
1. Que, durant els darrers 10 dies i en aquest moment:
•
•
•

No presento cap simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre per sobre dels 37,5º, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol quadre infecciós.
No he estat positiu de COVID19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de COVID19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2. (seleccioneu una de les dues opcions):
Que NO PATEIXO cap de les malalties següents:
•
•
•
•
•

Malalties respiratòries greus que necessitin medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afectin al sistema immunitari.
(per exemple, que necessitin tractaments immunodepressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que PATEIXO alguna de les malalties següents i que he valorat amb el metge/ssa la idoneïtat de
reprendre les activitats formatives a l’IMET:
•
•
•
•
•

Malalties respiratòries greus que necessitin medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afectin al sistema immunitari.
(per exemple, que necessitin tractaments immunodepressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa, per anar a l’IMET i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID19, no assistiré al centre.
4. Que conec la obligació d’informar a l’IMET de l’aparició de qualsevol cas de COVID19 en el meu entorn
familiar durant tot el període de formació al IMET, així com de qualsevol incidència que es produeixi durant
el termini dels 10 dies posteriors a la finalització de la meva participació en les activitats formatives.
I perquè així consti, als efectes de la meva incorporació a les activitats formatives a l’IMET, signo la present
declaració de responsabilitat i consento explícitament al tractament de les dades que apareixen en aquesta declaració.
Lloc i data:

Signatura:

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informen que les dades
facilitades mitjançant aquest document seran tractades amb la finalitat de portar a terme la gestió del procediment administratiu relatiu a allò que heu exposat i/o
sol·licitat, podent ser cedides a altres administracions i/o institucions per a poder realitzar el tràmit que ha sol·licitat o quan siguin requerides per les autoritats
públiques competents i de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.
Tanmateix us informem que la base jurídica del tractament és el vostre consentiment, essent el responsable del tractament l’Institut Municipal d’Educació i
Treball IMET (C/Unió, 81-87 de Vilanova i la Geltrú) i davant del qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de
les dades, adreçant-vos al Delegat de Protecció de dades per correu electrònic a lopd@imet.cat.
Per a més informació, podeu consultar la nostra política de privacitat.
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ANNEX 2
Declaració responsable per a les famílies d’alumnes de l’IMET
Dades personals

21

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

DNI/NIE

Nom i cognoms de l’alumne/a

Curs

Declaro responsablement:
5. Que el meu fill/a, durant els darrers 10 dies i en aquest moment:
•
•
•

No presenta cap simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre per sobre de 37,5ºC, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol quadre infecciós.
No ha estat positiu de COVID19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de COVID19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

6. (seleccioneu una de les dues opcions)
Que el meu fill/a NO PATEIX cap de les malalties següents:
•
•
•
•
•

Malalties respiratòries greus que necessitin medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afectin al sistema immunitari.
(per exemple, que necessitin tractaments immunodepressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que el meu fill/a PATEIX alguna de les malalties següents i que he valorat amb el metge/ssa o pediatre/a la
idoneïtat de reprendre les activitats formatives a l’IMET:
•
•
•
•
•

Malalties respiratòries greus que necessitin medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afectin al sistema immunitari.
(per exemple, que necessitin tractaments immunodepressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

7. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa, per anar a l’IMET i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID19, no assistirà al centre.
8. Que conec la obligació d’informar a l’IMET de l’aparició de qualsevol cas de COVID19 en el nostre entorn familiar
durant tot el període de formació del meu fill/a al IMET, així com de qualsevol incidència que es produeixi durant el
termini dels 10 dies posteriors a la finalització de la participació del meu fill/a en les activitats formatives.
I perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a .................................................................................... a les
activitats formatives a l’IMET, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament al tractament de les
dades que apareixen en aquesta declaració.
Lloc i data:

Signatura:

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informen que les dades
facilitades mitjançant aquest document seran tractades amb la finalitat de portar a terme la gestió del procediment administratiu relatiu a allò que heu exposat i/o
sol·licitat, podent ser cedides a altres administracions i/o institucions per a poder realitzar el tràmit que ha sol·licitat o quan siguin requerides per les autoritats
públiques competents i de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.
Tanmateix us informem que la base jurídica del tractament és el vostre consentiment, essent el responsable del tractament l’Institut Municipal d’Educació i
Treball IMET (C/Unió, 81-87 de Vilanova i la Geltrú) i davant del qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de
les dades, adreçant-vos al Delegat de Protecció de dades per correu electrònic a lopd@imet.cat.
Per a més informació, podeu consultar la nostra política de privacitat.
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