
 

 

Normativa a les Llars Municipals de Tarragona pel Covid-19 

Arrel la rellevància de la pandèmia COVID-19 ens veiem amb la obligació de realitzar un seguit de 
noves mesures de prevenció en totes les Llars Municipals, per tal de poder garantir una major 
seguretat per a la comunitat educativa, formada tant per personal docent com no docent, on també 
estan inclosos els infants i les famílies. 

Els nostres centres educatius han de continuar sent espais on l'activitat educativa es pugui realitzar 
d'una manera segura i confortable, per tant, cal que els docents de les llars d'infants i les famílies 
s'involucrin i es comprometin a garantir les mesures de protecció establertes. 

Totes les mesures de salut proposades estan adreçades a reduir la transmissió del virus i garantir la 
traçabilitat de casos i de contacte, d'igual manera al fet de contribuir al control de l'epidèmia i a la 
ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas que l'alumne presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui augmentar el 
risc de gravetat en cas de contagi, (malalties respiratòries greus que necessiten medicació o suport 
respiratori, malalties cardíaques greus, malalties que afecten el sistema immunitari, diabetis mal 
controlada o malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greu) es valorarà 
conjuntament amb la família o tutors legals i el seu equip mèdic de referència.  

Totes aquelles persones que formin part del centre educatiu, personal docent, personal de neteja 
i famílies, han de seguir les mesures de protecció individual recomanades. 

 Requisits a la llar 

Donada la situació actual, durant la primera setmana de setembre es faran unes reunions 
informatives per a totes les famílies on us podrem donar amb més detalls tot el que avançarem ara i 
resoldre possibles dubtes. 

 

Per tant les famílies han de fer-se responsables de l'estat de salut dels seus fills/es, on 
l'inici de curs, portaran signada una declaració responsable a través de la qual:  

o Faran constar que són coneixedors de la situació actual de la pandèmia amb el 
risc que això comporta i que, per tant, s'atendran a les mesures que puguin ser 
necessàries en cada moment. 

o Es comprometen a no portar l'infant a l'escola bressol en cas que presenti 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o hi hagi presentat en els 
darrers 14 dies i comunicar-ho immediatament als responsables del centre 
educatiu per tal de poder prendre mesures necessàries. 

 

o Distanciament físic interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire 
lliure, es requereix una distància mínima de 1,5 metres. 

o Mascareta de seguretat quirúrgiques o higièniques. 
o Higiene de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. 

 
 



 

 Els grups de cada estança són grups estables i no interaccionaran amb altres grups estables. 
Si comparteixen espai ho faran de forma separada i delimitada. Cada llar ha organitzat els 
seus agrupaments prioritzant el seguiment de les mesures de seguretat. 

 Cada grup té assignades dues educadores. En el cas de que una educadora hagi de moure’s 
per fer suport a un altre grup, aquesta ho farà extremant les mesures de prevenció 
individual establertes. Els infants i els educadors de un grup funcionaran com a unitat de 
convivència estable. 

 Els primers dies de contacte amb la llar es realitzaran a l’exterior. Per normativa les famílies 
no poden entrar a la llar sense autorització directa de l’equip educatiu. 

 Els pares i mares que accedeixin al recinte escolar ho han de fer amb totes les mesures de 
protecció individual establertes. 

 La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes 
compatibles amb la Covid-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Així tampoc si ha estat 
en contacte amb una persona confirmada. 

 Les persones considerades de risc hauran d’avaluar la conveniència de participar en el 
període d’acollida amb el seu equip mèdic de referencia. 

 A la porta d’accés hi haurà una educadora durant les primeres setmanes, per tal de poder 
controlar l’entrada de forma ordenada i evitant aglomeracions. L’equip educatiu podrà fer 
controls de temperatura a l'entrada de l'alumnat si ho considera oportú. 

Entrades i sortides 

Cada centre establirà uns punts d'entrada i de sortida i és faran de manera esglaonada, tenint en 
compte els accessos. 

 

 L’entrada haurà de ser esglaonada i respectant les distàncies de seguretat i en ordre. 

 Cal entrar els adults amb mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic a les mans. Es disposarà 

d’una catifa higiènica per desinfectar el calçat. No serà necessari canviar de calçat als infants 

si es fa ús de les catifes. 

 No es podrà romandre a la zona exterior ni fer-ne ús de forma lúdica en els moments 

d’entrada i sortida. 

 Les entrades es realitzaran per l’entrada de la llar d’accés al jardí i la sortida per la porta 

d’emergència del pati. Caldrà seguir les fletxes vermelles. 

 

 Servei d'acollida: Els infants que utilitzin el servei d’acollida matinal podran entrar 
esglaonadament en aquest període de temps (8h a 8.50h). A partir de les 9 hores entrarà la 
resta d'infants.  

Si no es fa el servir el servei d’acollida matinal, cal esperar fora de l’escola fins a les 9 hores. 

 Xumet i biberons: Han d'estar guardats dins un estoig o bossetes de plàstic individual. En el 
cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per la seva neteja i 
desinfecció.  



 

 Roba i pitets: caldrà portar dues mudes de recanvi per l’infant. Els pitets de roba, seran d'ús 
diari i caldrà guardar-los en bosses de plàstic individuals tancades o en carmanyoles 
tancades. 

 Sabates: es desinfectaran amb les catifes i serà opcional treure’s les sabates per entrar 
només amb mitjons si l’equip educatiu ho demana. 

 Cotxets: Cada llar determinarà si és viables deixar els cotxets al centre. Es recomana no fer-
ho. Tenint en compte que al Serrallo és zona de pas, no serà possible deixar-los. 

 Neteja i Ventilació: S’organitzarà el servei de neteja en funció de les indicacions del 

Departament de Salut. 

 

Pla d’actuació en cas de possible cas Covid 
 
Es facilitarà a les famílies el llistat de comprovació de símptomes per a que faci les valoracions 
pertinents abans de portar els infants a la llar. 
El responsable de la coordinació́ i la gestió́ de la COVID-19 al centre és el director o directora.  
 
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament 
per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliaria per haver tingut contacte 
estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  
 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció́ precoç de casos i el seu aïllament, 
així ́ com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir 
entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.  
 
Per tant, cada centre escolar tindrà̀ un protocol molt clar d’actuació́ en cas de detectar una sospita 
de cas que ha d’incloure la rapida coordinació́ entre Prevenció de Riscos Laborals i de salut pública.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En essencial, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 
amb la COVID-19 al centre educatiu:  
 

 Se l’ha de portar a un espai separat d’us individual. 
 S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica en els casos indicats (tant a la persona 

que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).  
 S’ha de contactar amb la familia per tal que vingui a buscar l’infant. 
 En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també ́al 061. 
 El centre ha de contactar amb el seu superior jeràrquic  per informar de la situació́. 

 
 



 

Símptomes més habituals: 

 Febre, tot i ser elevada, però que baixa després de prendre antitèrmics, com ara el 
paracetamol. Una temperatura de 37ºC ens indica que cal estar en alerta. Una superior a 37,4ºC 
indica aïllament. 

 Tos 

 Malestar general 

 Mucositat 

 Dolor generalitzat als ossos i a la musculatura 

 Nàusees 

 Vòmits 

 Diarrea 

 
 
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 
situació́ i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i 
la familia amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. 
 
 En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà̀ l'encarregada de la identificació́, 
abillament i seguiment dels contactes estrets.  

 
Si el resultat de la prova  és positiu:  s'aïllen els altres  alumnes que compartien el grup estable de 
l'infant amb Covid-19, així com les seves famílies i les  educadores que estaven en contacte amb 
aquest nen. 
Tot això amb el suport i supervisió de salut. 
 
 

El control de brot  pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre 
educatiu.  
 
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del 
centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si 
hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament . 

En el marc que es proposa hem de tenir present que totes aquestes mesures seran vigents al llarg 
del curs escolar tenint present que poden haver-hi canvis que han de ser fàcilment adaptables per si 
canvia el transcurs de la pandèmia.  

 

Us donem les gràcies per avançat per la vostra comprensió ja que estem segures que amb la 
professionalitat, col·laboració i compromís de tots i totes vetllarem per a la integració d’aquestes 
noves normes de seguretat i salut per nosaltres i pels que tenim al nostre voltant. 


