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SETEMBRE 2020
PROTOCOL INTERN DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE VIC
Entrada al local per recollida de material:
-

-

Es vindrà en l´horari d´oficina.
o Mes de setembre: de 10 a 12:30 i de 17 a 19:30 de dilluns a divendres.
o A partir de l´1 d’octubre: demanar cita prèvia
Desinfecció del calçat. Trobaran una estora a l´entrada.
Només un adult. Només pot accedir a les instal·lacions un adult per recollir el material. Dintre del local
sempre es respectarà la distancia de seguretat de 2 metres.
Esperar a fora. En el cas de coincidir dues o més persones a l´hora de recollir el material, preguem que
s´esperin a fora mantenint la distància mínima de seguretat (2m).
Cal accedir a les instal·lacions amb mascareta. Aquesta s´ha de portar posada de casa.
Portar bossa o maleta. Es demana a la persona que vingui a recollir el material que es porti la bossa o la
maleta de casa per a dipositar-lo.
Desinfecció de mans. Tota persona que entra al centre s’ha de desinfectar les mans amb el gel
hidroalcohòlic i que toquin el mínim de coses possibles.
Només es pot accedir fins a l´àrea d’administració si es ve a recollir material.

Personal del local:
Ens responsabilitzarem a que els nostres treballadors facin servir totes les mesures preventives de seguretat i
higiene.
-

L’atendrem amb mascareta de prevenció per accedir al material.
Ens comprometem a portar una bona ventilació del local.
Ens comprometem a portar una bona neteja i desinfecció de les instal·lacions.
Per mantenir les distancies de seguretat es deixarà el material a una taula i la persona encarregada de
recollir-lo l´agafarà d´allà.

Entrada al centre dels alumnes:
-

És imprescindible l´absència de simptomatologia amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea,...) o amb qualsevol altre infecciós.
Desinfecció del calçat. Trobaran una estora a l´entrada.
Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
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Els nens/es petits/es només poden ser acompanyats per un sol acompanyant, que entregarà el nen/a a
l´entrada de la recepció, sense entrar al nostre centre. La professora acompanyarà el nen fins a la
classe.
Els alumnes que arribin tard, podran ser acompanyats fins a la recepció, però en cap cas els
acompanyants no podran entrar a les aules. La professora sortirà a buscar el nen a la recepció.
Les entrades al centre es faran de manera esglaonada, ja se us comunicarà les hores exactes d´entrada i
sortida.
Per evitar aglomeracions a l’entrada, qualsevol consulta per part dels pares s’ha de fer via correu
electrònic a ifrvic@institutfrancesdevic.com o bé al telèfon 93 885 33 13 o WhatsApp 622 670 576.

Sortida del centre dels alumnes:
-

-

Els professors entregaran els alumnes menors de 8 anys als pares a l’entrada del carrer a l’hora
estipulada (per evitar aglomeracions a la recepció del centre). Es prega ser puntual, ja que el professor té
classe seguidament.
A partir dels 9 anys els alumnes sortiran sols del centre, a no ser que ens notifiqueu el contrari.
Per lo tant es prega que cap acompanyant entri a la recepció del centre per recollir nens, per evitar
aglomeracions en els canvis de classe.
Aquest curs la puntualitat és bàsica perquè tot funcioni.

Mesures bàsiques de prevenció dins el centre:
-

Els pares no estan autoritzats a ingressar al centre.
L’ús de mascaretes és obligatori per a totes les edats.
Al tossir o esternudar s´ha de tapar la boca i nas amb la mà amb un mocador d’un sol ús, de no ser possible,
amb la màniga de l’avantbraç o colze.
Els mocadors es tiraran immediatament després del seu ús. Seguidament rentar-se les mans.
Es recomana rentar-se les mans amb sabó o desinfectant de mans especialment després de tossir,
esternudar o bé sonar-se el nas.
En cas que tingui més de 37,5ºC de temperatura no venir al centre.
No tocar-se la cara, encara que es porti guants.
No saludar donant la mà, braç o similars.
Mantenir sempre la distància de seguretat amb les altres persones (1,5-2 m)
Portar les ungles curtes, cuidades, evitar l´ús d´anells, polseres, rellotges de nina o altres complements.
Portar el cabell llarg, recollit.
No menjar ni beure al centre.
S’haurà de respectar la circulació interna. Com a norma, sempre es circula per la dreta i qui surt d´un espai té
prioritat de pas.
Sempre que la climatologia ho permeti es faran les classes amb les finestres obertes, i es ventilarà abans,
durant i després de cada classe.
Cada aula està dotada amb:
o Gel hidroalcohòlic desinfectant.
o Mocadors de paper.
o Bosses d´escombraries en totes les papereres.
Institut Francès de Vic, C/Morgades, 14 1r C, 08500 Vic
Tel. 93 885 33 13, ifrvic@gmail.com, www.institutfrancesdevic.com

INSTITUT FRANCÈS DE VIC
El teu centre especialitzat en

FRANCÈS I ALEMANY

-

FRANCÈS

ALEMANY

Els alumnes es portaran de casa el seu propi material i no es compartirà amb els companys. Tampoc es
compartiran elements de joc.
L´ús del lavabo queda restringit a l´ús imprescindible.
Cada alumne/a portarà la seva ampolla d´aigua de casa.
Tots els materials que es portin al centre hauran d’haver sigut prèviament desinfectats.

Els professors:
-

Ventilaran les aules, durant i després de les classes , com a mínim 10 minuts.
Després de cada ús, desinfectaran les taules i cadires, poms i demés superficies que s´hagin tocat (teclat
d´ordinador, ratolí, aparells de cd, mobles, poms de portes i mobles, telèfon, impressora, etc)

Neteja:
-

Es desinfectaran totes les superfícies de treball, zones comunes i lavabo diàriament.
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