
 
 

 

PLÀ DE PRE-OBERTURA DEL CO BOGATELL 

 

 

Preparació 
dels 
treballadors, 
compra de 
materials i 
reorganització  
dels espais 
en funció del 
Protocol de 
Prevenció de 
BOGATELL  

Cribratge dels treballadors dels grups de risc 
a Prevint  

 
maig  

Cribratge per Test d’anticossos  setembre  

Validar el Protocol de Prevenció de Taiga, 
per Qualipro, i per Prevint.  

maig  

Avaluació i obres o descarte d’espais en 
funció de ventilació directe.  

25 de maig 15 
juny 

Comprar el material necessari d’EPIS Abril - maig 

Repartir els EPIS Desde 25 de 
maig  

Formació,  a tots els treballadors en el 
Protocol de Prevenció de Bogatell  

8 de juny 

Col·locació de cartells informatius  15 de juny 

Reorganitzar espais físics estàtics i dinàmics Del 25 de maig  
al 15 de juny 

Minimitzar i tancar en caixes amb tapa els 
elements didàctics. 

Del 25 de maig  
al 15 de juny 

Col·locar ampolles grans de solució 
hidroalcohòlica a tots els espais. 

Del 25 de maig  
al 15 de juny 

Col·locar papereres de pedal i tapa a tots els 
espais i una vermella pel material “brut” 

Del 25 de maig  
al 15 de juny 

Tenir escrit a secretaria i a direcció la 
actuació de contingències Covid 19  

Del 25 de maig  
al 15 de juny 

Obres per proporcionar ventilació directe Del 25 de maig  
al 15 de juny 

 

 

Programació 
d’activitats 
diàries de STO 
en funció del 
pla individual i 
del Protocol de 
prevenció  

Programació individual i organització 
d’espais educadors i auxiliars a Bogatell 

15/6 al 26/6 

Programació per la Direcció i coordinació 
entrades, sortides, moviments en espais 
comuns a Bogatell 

15/6 al 26/6  

Recollida de info de les famílies i normes a 
complir treballadora social  a Bogatell 

Del 15 al 26/6  

Determinació dels grups i espais, preparar el 
Pla de treball del mes , material i les tasques  

25 i 26 de juny 

Inici de la activitat cada educador amb el 
seu grup hi hagi els que hi hagi. 

29 de juny  

 



 
 

MESURES PREVENTIVES PER BOGATELL I BOGATELL 2020  

Una pinzellada molt elemental sobre com es transmet el Coronavirus Covid19 

Els coronavirus estan continguts en els aerosols que expulsen les persones  “pre-

simptomàtiques, asimptomàtiques o en quarantena” quan esternuden, tussen, 

canten o criden,...les gotetes que expulsen per via directe poden anar a parar a 

la cara de les persones que estan a menys de 2 metres i contagiar-se.  

Però també hi ha una altre possibilitat de contagi, si una persona en els mateixos 

casos que l’anterior, es toca amb les mans la boca, ulls o nas, s’hi poden adherir 

covids i aquests es van traslladant a diferents objectes on es queden i que al 

tocar-los, es traslladen a les mans d’una altre persona, i aquesta, al tocar-se els 

ulls, el nas, o la boca es pot contagiar per via indirecte.  

Per això cal mantenir una distancia social de 2 metres i protegir-se les nas i boca 

per evitar el contagi, i netejar molt sovint les mans amb sabó o solució 

hidroalcohòlica. Ells i el clor han manifestat eficàcia per eliminar la opció de 

contagi. Malauradament, els coronavirus es pot quedar en aerosols en suspensió 

en l’ambient algunes hores, per això es de vital importància estar en espais 

ventilats, no corrent d’aire. 

Abans d’iniciar la activitat 

• Cribratge dels grups de risc per les següents patologies: Diabetis, 

Cardiovascular, Hipertensió, Asma bronquial o Pulmonar crònic, Renal 

crònic, Hepàtic crònic, Immunodeficiències congènites o adquirides per 

tractaments de trasplantats, Neoplàsia, Embaràs, majors de 60 anys 

Obesitat mòrbida (IMC>40) S’enviaran als treballadors afectats a Prevint 

que determinarà la possible tramitació de IT per sensibilitat a COVID-19, 

en funció de la seva patologia i nivell de risc de contagi. 

• Al inici del curs farem el test d’anticossos tan al personal, com als usuaris, 

per tenir un altre cribratge de les possibles persones asimptomàtiques i 

de les immunitzades.  

• Haurem de tenir la conformitat tant de la empresa de Prevenció de Riscos 

Laborals, en el nostre cas Qualipro, del Protocol de Prevenció de Bogatell, 

com de la empresa de Vigilància de la Salut, Prevint. Comunicació al CAP 

de la zona del nostre Pla de reobertura, del protocol de Prevenció de 

COVID19.  

• Avaluació dels espais per descartar l’ús d’aquells que no tinguin ventilació 

directe o avaluar la opció de fer algun tipus d’intervenció per a que en 

tinguin.  

• Al inici del curs, farem una formació,  a tots els treballadors en el Protocol 

de Prevenció de Bogatell. 



 
 

• Col·locació de cartells informatius amb les normes de prevenció, la 

capacitat màxima de determinats espais, i senyalitzacions de suport a 

terra per mantenir els 2 metres. 

• Comprar el material necessari: EPIS (2 termòmetres d’infrarojos i piles,  

mascaretes tant per usuaris com per treballadors, pantalles facials, flascó 

individual de solució alcohòlica individual, esprai individual per a cada 

professional amb dissolució de 1/3 part de clor i 2/3 d’aigua, 1 rotllo de 

paper a cada espai gel amb solució hidroalcohòlica per cada espai, 

davantals de plàstic d’un sol ús i guants), mocadors d’un sol ús, papereres 

de pedal amb tapa per tots els espais,  dispensadors de paper per eixugar 

les mans a cada lavabo, catifa d’entrada, retoladors indelebles per marcar 

el material individual.  

• Començar a repartir els EPIS i endreçar-los  

• Re col·locar i alliberar espai per poder mantenir una distància de 2 metres 

entre cada usuari, 4 metres quadrats per cadascú i establir els fluxos de 

moviment. 

• Guardar el material de la aula imprescindible en prestatgeries tancades o 

en caixes amb tapa per minimitzar els elements a netejar diàriament. 

• Col·locar ampolles grans de solució hidroalcohòlica a tots els espais. 

• Col·locar papereres de pedal i tapa a tots els espais i una vermella pel 

material “brut” per mascaretes d’un sol ús del carrer i guants. 

• Assegurar que disposem dels Equips de Prevenció de la Salut: 

mascaretes i pantalles per tothom, dispensadors de solució 

hidroalcohòlica i carregues, guants de nitril, davantals d’us sol ús pels 

professionals, productes de neteja amb base clor (lleixiu), catifa de 

desinfecció, termòmetre d’infrarojos i piles, mocadors d’un sol ús, franges 

adhesives de senyalització per terra de 2 metres, retoladors indelebles, 

estovalles i tovallons de paper, productes de neteja amb base clor, 

esprais. 

• Tenir escrit a direcció un paper amb aquestes instruccions per si es dona 

un usuari o professional que presenta simptomatologia compatible amb el 

Covid19. “Cal avisar d’immediat a la família per a que el recullin 

d’immediat i el portin al CAP. El professional de referència, hauria d’alertar 

als familiars dels contactes estrets d’aquesta possibilitat. I fins a que no 

tinguem confirmació el grup i el seu professional, no vindran al centre. En 

cas de confirmació cal comunicar el cas confirmat al Servei de Vigilància 

Epidemiològica de zona tel des de les 15h fins a les 8h de l’endemà 

627480828, tel 932607500” o Avisarem al 061 de que hem tingut un 

possible contagi per a que ens indiquin que hem de fer 

 

 



 
 

 

 

 

Tasques diàries de prevenció 

Entrada  

• Arribada al centre per grups en franges horàries de 10 minuts 

• Esperar a passar per la porta, mantenint la distancia de 2 metres 

• Entrada per la catifa ruixada d’aigua amb clor arrossegant els peus 

• Determinació de la temperatura corporal, més de 37,3 graus C, no entra, 

indicar que agafi un taxi i atenció mèdica 061 o CAP. Aconsellar control 

mèdic 061 o CAP i fer seguiment. 

• Guardar mascareta de casa  

• Higiene de mans amb solució alcohòlica de forma adient i 45 segons 

• Col·locar mascareta desinfectada del centre, tapant nas i boca 

• Posar a cadascú pantalla protectora facial del centre.  

• Esperar a que acabi tot el grup, mantenint la distancia de 2 metres 

• No es permetrà que ningú entri amb guants procedents del desplaçament  

des de casa seva, es llençaran. 

• Accedir amb entrada esglaonada a l’aula 

• Desprès del fitxatge amb petjada dactilar, desinfectar amb paper i esprai 

de clor. 

• Es limita l’ús del ascensor i muntacàrregues a situacions imprescindibles, 

amb utilització per una sola persona.  

• Es limita l’ús del lavabo a una sola persona màxim dos en els grans,  

 

AULA 

• Els grups han de tenir tot el dia el mateix responsable i espai, però, 

setmanalment, els dilluns al matí cada grup canviarà d’espai perquè ja 

s’haurà ventilat i reposat prou el aula (més de 48h) per a que estigui net. 

D’aquesta forma tothom pot gaudir del espai de cuina, del espai 

d’informàtica, del espai d’artesania,... etc.   

• A la entrada desinfecció de mans des de el dispensador del aula 

• Mantenir mascareta i pantalla posada tot el dia excepte per dinar 

• Mantenir finestres obertes i ventilacions obertes. 

• Posar-se la bata que estarà penjada a la cadira.  

• Professionals posar-se al damunt de la bata, el davantal d’un sol ús. 

• Al canviar un usuari, posar-se guants de nitril, canviar-se el davantal d’un 

sol us i desinfectar la superfície amb producte de base clor.  

• Si cal anar al vestuari o al lavabo màxim 2 persones a cada zona. 



 
 

• Utilitzar sempre mocadors de paper i llençar-los desprès de cada ús a la 

paperera de pedal i tapa. 

• Cada usuari tindrà durant tota la setmana el seu lloc, la seva taula, cadira 

i el seu material personal. 

• El repartiment del material compartit el farà el responsable 

• Després del ús del material d’ús comú, es netejarà amb un producte amb 

el esprai de base sabó i clor en 173 part i 273 d’aigua, amb paper que es 

llençarà. Sempre s’ha de netejar del que està més net al que està més 

brut (primer la porta i després el pom), i també de dalt abaix. Es 

polvoritzarà una mica al acabar i es deixarà eixugar al aire 

• Els professionals, i usuaris han de venir esmorzats de casa si no es fa 

horari intensiu.  

• L’esbarjo es pot fer al espai comú ventilat sempre amb mascareta o 

passejant pel carrer degudament acompanyats.  

• Durant tota la jornada, cal estar alerta a la tos,...prendre temperatura. Si 

té febre, retirar del aula, avisar a la família que el reculli d’immediat. 

Esperar diagnòstic i si es sospitós de Covid19, comunicar-ho de seguida, 

veure el apartat al respecte .  

• L’ús dels lavabos comuns es farà per franges horàries (màxim 2 persones) 

i es farà una neteja posterior amb base clor. 

• Establir horaris escalonats de sortida dels grups de la seva aula, per evitar 

creuaments. 

MENJADOR 

• Inicialment al mes de juliol no hi haurà servei de menjador i farem horari 

intensiu de 8h a 15h fins a que estigui rodada la rutina de prevenció diària.  

• Cal mantenir-se amb la idea de limitar el grup de contagi, si tenim 8 grups 

caldria buscar un mínim de 4 espais i fer un primer torn i un segon torn 

amb mitja hora de ventilació entremig. O bé dinar cadascú a la seva aula.  

• Es un espai on els alumnes estan sense mascareta, on els professionals 

s’acosten als alumnes, per tant, els professionals hauran d’anar amb 

mascareta KN95 o equivalent, guants de nitril o vinil i bata d’un sol ús 

perquè es un espai d’alt risc.  

• Es un espai sense mascareta 

• Sempre ha d’estar ventilat al màxim 

• Cal dinar ràpid, per tant plats que agradin als usuaris 

• Es duplicaran els torns actuals, cal mantenir el espai de dos metres.  

• Netejar taules en els canvis de torn, producte base clor i que s’evapori. 

• Utilitzarem estovalles i tovallons d’un sol us 

• Les taules, no les pararà cap usuari, ni usuari.  

• Es prepararan al últim moment 



 
 

• No hi haurà res d’us comú a cap taula ni cistelles de pa, ni gerres d’aigua.  

• Tot vindrà servit, en carmanyoles o safates individuals tapades, 
reutilitzables.  

• Aixecar taula amb guants de nitril i posar tot al rentavaixelles a 60 graus 

• Es llençarà al cubell vermell els tovallons i estovalles d’un sol ús.  

• La taula es netejarà amb el esprai que conté un producte de desinfecció 
amb base sabó i clor.  

ESBARJO 

• Establir horaris escalonats de sortida dels grups de la seva aula 

• Mantenir les mascaretes i pantalles  

• Mantenir la distancia de 2 metres 

• El retorn a les aules, seguint les pautes del matí. 

SORTIDA  

• Abans de marxar es netejaran totes les pantalles dels usuaris i 

professionals amb alcohol i un mocador de paper o es ficaran al 

rentavaixelles a 60 graus.. Es deixaran a l’aula.   

• Els usuaris també deixaran la mascareta del centre dins un sobre i es 

posaran la seva per marxar a casa. 

• Cal programar la sortida del aula, també de forma esgraonada, per grups 

cada 10 minuts. 

• Cal assegurar els dos  metres de distància en la cua de sortida amb 

suports adhesius al  terra.  

• Els davantals d’un sol ús dels professionals es llençaran al cubell vermell.  

NETEJA 

a) El personal de neteja portarà mascareta, pantalla facial, davantal d’un sol 
ús de plàstic i guants de nitril. 

b) Obrir sempre la finestra i tancar la porta. 
c) Fer la neteja de tots els espais seguint la rutina habitual, però tenint en 

compte que: 
1.  El producte de neteja es posa sobre el paper, no sobre el objecte 

a netejar. 
2. Es neteja de net a brut 
3. Es neteja de dalt a baix 
4. De dins del recinte cap a fora.  

d) Netejar totes les superfícies, mobiliari i objectes amb paper i productes 
desinfectants de base clor. No eixugar que el clor s’evapori. 

e) Tenir cura del respatller per on s’agafa la cadira, poms i interruptors, es 
preferible deixar llums i portes obertes, que l’accionament. 



 
 

f) Neteja diària de totes les superfícies horitzontals i verticals de cada aula i 
exterior d’armaris i caixes. 

g) Cal que tothom s’impliqui i col·labori en les tasques de neteja dels seus 
espais.  

h) Al acabar de netejar i treure’s els guants, rentar-se les mans amb aigua i 
sabó.  

i) Les mesures de neteja s'estendran també, a  vestuaris, taquilles i lavabos. 
j) Tots els lavabos es netejaran, a les 10h , a les 12h a les 14h a les 16h i a 

les 17h  

 

 

 

 

 


