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1. VENTILACIÓ INSTAL·LACIONS INTERIORS
-

Es ventilaran les instal·lacions interiors 3 vegades al dia un mínim de 10 minuts.
Cada monitor referent del grup de convivència vetllarà per la ventilació de la seva
sala.
El responsable de secretaria vetllarà per la ventilació del vestíbul i de secretaria.
Aquestes ventilacions s’hauran d’efectuar evitant la presència de separacions o
obstacles que la dificultin o evitin.
En períodes de fred es tindrà cura de ventilar amb temps suficient a l’arribada
dels infants.

2. NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS DELS GRUPS DE
CONVIVÈNCIA
-

-

Els espais utilitzats es netejaran i desinfectaran diàriament un cop els infant
hagin abandonat les instal·lacions.
Els espais fixes dels grups de convivència són:
o Ludoteca en famílies: La ludoteca gran (a partir que el PROCICAT autoritzi
aquesta activitat).
o Follets/Espantalls. La seva sala de la tercera planta i ludoteca gran.
o Rodamons: La seva sala de la tercera planta.
o Mitjans: Sala Isards de la segona planta, sala d’estudi i ludoteca de mitjans.
o Gepis: La seva sala de la segona planta.
o Joves: Casal.
Pautes generals de neteja i desinfecció:
o La neteja dels espais és fonamental i sempre es farà de forma prèvia a les
actuacions de desinfecció.
o Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és
eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva
eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els
microorganismes.
o Per a la neteja utilitzarem el detergent habitual de neteja.
o Per a la desinfecció utilitzarem s’hauran d’aplicar en la concentració i
condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.

2.1 ZONES D’ACTUACIÓ:
-

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
o Interruptors
o Manetes i poms de portes
o Finestres
o Armaris
o Taules
o Cadires
o Aixetes
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3. NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS DE SECRETARIA I SALES
DE TREBALL DE MONITORES
-

Els espais utilitzats es netejaran i desinfectaran diàriament un cop els infants
hagin abandonat les instal·lacions.
Pautes generals de neteja i desinfecció:
o La neteja dels espais és fonamental i sempre es farà de forma prèvia a les
actuacions de desinfecció.
o Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és
eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva
eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els
microorganismes.
o Per a la neteja utilitzarem el detergent habitual de neteja.
o Per a la desinfecció utilitzarem s’hauran d’aplicar en la concentració i
condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.

3.1 ZONES D’ACTUACIÓ:
-

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
o Interruptors

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Manetes i poms de portes
Finestres
Armaris
Arxivadors.
Taulells i mostradors
Taules
Cadires
Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
Telèfons
Grapadores i altres utensilis d’oficina

4. NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS COMUNS
-

Els espais utilitzats es netejaran i desinfectaran diàriament un cop els infant hagin
abandonat les instal·lacions.
Ludoteca de petits: El material es posarà en quarantena de 48 hores entre grup i
grup. Es netejarà i desinfectarà després de cada us.
Ludoteca de mitjans: El material es posarà en quarantena de 48 hores entre grup i
grup. Es netejarà i desinfectarà després de cada us.
Artesania. Es desinfectarà la sala entre grup i grup i hi haurà un material per a cada
grup bombolla.
Terrat: Desinfecció posterior dels elements susceptibles d’infecció: Panys de porta
i aixetes de fonts.
Sala d’actes: Desinfecció posterior dels elements susceptibles d’infecció: panys de
porta i interruptors.
Cuina: Desinfecció posterior de la sala i el material
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-

-

-

Disfresses: Nomes per a us de monitores. La disfressa utilitzada cal que es netegi
per part del monitor que la utilitza
Omnia: Desinfecció diària de la sala i desinfecció dels materials informàtics un cop
finalitzat cada curs. Entre curs i curs s’estableix un marge de 10 minuts de ventilació
de la sala.
En tot aquests espais, quan hi hagi una utilització continuada de diferents grups, es
garantirà una neteja i desinfecció adequades i una ventilació d’almenys 5 minuts
entre grups.
Pautes generals de neteja i desinfecció:

o La neteja dels espais és fonamental i sempre es farà de forma prèvia a les
actuacions de desinfecció.
o Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és
eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva
eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els
microorganismes.
o Per a la neteja utilitzarem el detergent habitual de neteja.
o Per a la desinfecció utilitzarem s’hauran d’aplicar en la concentració i
condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
4.1 ZONES D’ACTUACIÓ:
-

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:

o
o
o
o

Interruptors i timbres
Manetes i poms de portes
Botoneres dels ascensors
Baranes i passamans, d’escales i ascensors

5. NETEJA I DESINFECCIÓ DE LAVABOS
-

Els lavabos es netejaran i desinfectaran diàriament un cop els infant hagin
abandonat les instal·lacions.
Assegurem la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de
mans en tot moment.
Quan es faci ús dels inodors, es recomanarà als nens tancar la tapa abans de la
descàrrega de l’aigua de la cisterna
Pautes generals de neteja i desinfecció:

o La neteja dels espais és fonamental i sempre es farà de forma prèvia a les
actuacions de desinfecció.
o Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és
eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva
eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els
microorganismes.
o Per a la neteja utilitzarem el detergent habitual de neteja.
o Per a la desinfecció utilitzarem s’hauran d’aplicar en la concentració i
condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
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5.1 ZONES D’ACTUACIÓ:
o
o
o
o

Interruptors
Manetes i poms de portes
Aixetes
Lavabos.

6. NETEJA I DESINFECCIÓ DEL MATERIAL
-

Cada grup de convivència tindrà un material d’us comú que es desinfectarà de
forma diària.
El material general d’us comú es desinfecta després de cada us.

