Mesures Seguretat Covid 19
Aquest document ﬁxa les línies comunes i generals de com es desenvoluparan les classes durant el curs
2020-2021 a Up! language school donat el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia de la COVID-19.

Requisits generals per alumnes up!
Gel hidroalcohòlic
Tots els alumnes hauran de fer ús obligatòriament de gel hidroalcohòlic tant bon punt entrin el
centre. El gel es trobarà a recepció i a cadascuna de les aules.

Ús de mascaretes
L’ús de mascaretes serà obligatori per tots els nostres alumnes, així com per qualsevol
acompanyant. Cada alumne portarà la seva pròpia mascareta i l’haurà de dur posada en tot
moment.

Comprovació temperatura
A l’arribada dels alumnes es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal). En
cas de temperatura superior a 37.5, es farà una doble comprovació passats uns minuts i en el
cas que es mantingui la mateixa temperatura se’l aïllarà i es trucarà als pares en el cas de
menors de 18 anys i en cas de majors d’edat no es podran incorporar a la seva classe.

Distància de seguretat
Es mantindrà un distanciament físic de 1.5 metres en totes les nostres aules.

Salut
Tots els nostres alumnes/pares hauran d’omplir la declaració responsable degudament i
entregar-la el primer dia de classe per tal de preservar la salut del grup. Del contrari no es
podran incorporar al seu grup de classe.

Neteja i desinfecció
Ventilació: es deixaran les portes obertes durant les classes juntament amb ventilació mecànica.
A les classes on es disposi de ﬁnestres, aquestes s’obriran regularment per renovar l’aire.
Neteja: donada la mobilitat de grups, les taules i cadires de cadascuna de les aules es netejaran i
desinfectaran al ﬁnal de cada classe amb la col·laboració d’alumnes i professorat.
Al ﬁnal de cada jornada es farà una desinfecció completa del centre.

Entrades i sortides
De 17.25 a 20.00
Entrada: Carrer de la Creu gran, 15 (entrada habitual)
Sortida: Plaça de la Creu gran, 19
Després de les 20.00
Entrada i sortida per carrer de la Creu gran, 15 (entrada habitual)
Les entrades i sortides de les aules es faran esglaonadament per grups a ﬁ i efecte de no
barrejar alumnes.

Material
L'alumne ha de portar el seu propi material escolar i no el pot compartir, ni deixar estoig,
llibres o carpetes a l'escola. Excepcionalment si es fa servir material comunitari com tisores,
cola o cinta adhesiva serà desinfectat després de cada ús

Lavabos
L’ús dels lavabos estarà restringit i s’haurà de demanar la clau en cas de necessitat

Protocol d’acció covid 19
Declaració de responsabilitat - Tots els nostres alumnes/pares-mares hauran d’omplir la declaració
responsabilitat degudament i entregar-la el primer dia de classe per tal de preservar la salut del grup. Del
contrari no es podran incorporar al seu grup classe.
Totes les nostres classes seran PRESENCIALS a excepció dels següents casos:

1

Detecció de possible cas per contacte directe amb un positiu per PCR:
Durant el curs tots aquells alumnes que hagin estat en contacte amb un positiu per PCR hauran
de passar a fer classe online amb el mateix grup classe en l’horari habitual durant 14 dies.
Alumnes /famílies hauran de comunicar aquest fet via email el més aviat possible.

2

Detecció d’un positiu per PCR:
En aquest cas tot el grup classe passarà a fer classe online en l’horari habitual durant 14 dies.
Alumnes /famílies hauran de comunicar aquest fet via email el més aviat possible.

3

Detecció de 4 casos positius en l’últim mes dins del mateix horari:
Tots els grups del centre passaran a fer classe online amb el mateix grup en l’horari habitual
durant 14 dies. Alumnes /famílies hauran de comunicar aquest fet via email el més aviat possible.

4

Famílies/alumnes que prefereixin fer classes online:
Oferim la possibilitat de seguir el curs online en nivells especíﬁcs (Consultar amb la direcció del
centre). L’alumne es podria incorporar al grup classe via online en el seu horari habitual.

5

Declararació d’estat d’alarma:
Up! language school tornaria a fer les classes online.

Responsables covid 19 Pilar Noguera i Montserrat Roig.

