
 

1. Principis bàsics 

A. Limitació o control del contacte interpersonal.  

- distància interpersonal d’1,5 metres, 
- ús de mascareta higiènica o quirúrgica en totes les persones que acudeixen a les 

instal·lacions de l’Escola/Agrupació Musical de Pego, excepte menors de 6 anys. 

B. Mesures de prevenció personal. 
C. Neteja i venIlació i desinfecció d’aules, espais comuns i instal·lacions. 

D. GesIó de casos. 

E. Mesures de seguretat mínimes a les aules per a la docència. 
• Quan comencen les classes, els acompanyants dels alumnes (pares, mares, familiars, 

etc.) evitaran al MÀXIM entrar a l'escola si no és totalment imprescindible (excepte en 
l’alumnat que requereix acompanyament per a les classes com fasolet o taller de 
nadons, etc.) 

• S’han deixat espais de 15 minuts entre classe i classe de les assignatures musical 
grupals per tal de garanIr una correcta desinfecció i venIlació de l’aula abans d’entrar 
la resta d’alumnat. En les assignatures instrumentals es farà en el mateix moment que 
l’alumne entre a l’aula. 

2. Quan no s’ha d’acudir? 

No poden accedir a les instal·lacions de l’Escola/Agrupació Musical de Pego, l’alumnat, el professorat o 
qualsevol persona que es trobe en alguna de les circumstàncies següents: 

• En cas de presentar símptomes compaIbles amb la COVID-19. 
• Quan es troben en situació d’aïllament per haver sigut posiIus per a la COVID-19. 

• En cas que s’esIga esperant el resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòsIc   
molecular. 

• En cas d’estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona   
diagnosIcada de COVID-19 o amb símptomes compaIbles. 

Es considera que una persona presenta simptomatologia compaIble amb la infecció per SARS-CoV-2 quan 
presenta una infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada amb febre, tos i sensació de falta d’aire. En 
alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i de l’olfacte, esgarrifances, mal de gola, dolors 
musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits (aquests són els símptomes que actualment 
defineix el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis). 

PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ ENFRONT DE LA 
TRANSMISSIÓ I EL CONTAGI DEL SARS-CoV-2, CURS 2020-2021.

• Agrupació Musical de Pego i Escola de Música de l’A.M. de Pego



3. Treballadors i treballadores vulnerables 

• Els treballadors i treballadores amb condicions de salut que els facen més vulnerables 
(malalIes cardiovasculars, diabeIs, malalIes pulmonars cròniques, càncer, 
immunosupressió, embarassades) poden tornar al treball sempre que la seua condició 
clínica esIga controlada i manInguen les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte 
que Inguen la indicació mèdica de no incorporar-s’hi. El Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals és el que ha d’avaluar l’existència de treballadors/es especialment sensibles a la 
infecció per coronavirus, i d’emetre un informe sobre les mesures de prevenció i protecció 
necessàries. 

4. Què ocorre amb els alumnes de l’escola que presenten condicions especials de salut? 

• L’alumnat que presente condicions de salut que el faça més vulnerable a la COVID-19 (com, 
per exemple, malalIes cardiovasculars, diabeIs, malalIes pulmonars cròniques, càncer, 
immunodepressió o hipertensió arterial) pot acudir al centre, sempre que la seua condició 
clínica esIga controlada i així ho permeta, i manInga les mesures de protecció rigoroses, 
excepte que Inga la indicació mèdica de no assisIr-hi. 

5. Mesures organitzaEves de l’Escola/Agrupació Musical de Pego per al manteniment del distanciament 
interpersonal 

• De manera general, s’ha de manEndre una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres 
  en les interaccions entre les persones en tot el recinte. 

• L’escola procurarà que les reunions de coordinació i les altres acIvitats no lecIves entre 
els professionals, sempre que siga possible, es realitzen de manera telemàIca. 

6. Entrades i eixides al recinte de l’Escola/Agrupació Musical de Pego 

• S’han programat entrades i eixides escalonades per a evitar aglomeracions i senyalitzat les 
zones comunes de pas en dos senIts de la marxa.  

7. Desplaçaments pel recinte de l’Escola/Agrupació Musical de Pego 

• Hem reduït al mínim els desplaçaments dels grups d’alumnes per l’escola i es facilitaran, en 
la mesura que siga possible, que el professorat acudisca a l’aula de referència o realitze les 
seues sessions de manera telemàIca. Quan s’uIlitzen han de ser objecte de neteja i 
desinfecció abans que entre el grup d’alumnes següent. 

• El trànsit d’alumnat per l’interior de l’edifici i escales s’ha de fer de manera ordenada i cal 
manIndre la distància de seguretat, i en la mesura que siga possible, no tocar els 
passamans o les baranes. En les escales deixarem una distància de quatre escalons entre 
les persones que les pugen o les baixen. 

• Accés ordenat a les aules, que estaran obertes, mantenint la distància de seguretat (1,5 
metres) entre l’alumnat assistent. S’intentarà, sempre que siga possible, l’ús dels espais a 
l’aire lliure per a la realització de les acIvitats educaIves i d’oci. 

8. Coordinació i reorganització dels espais i els grups de l’escola de música 

• La Junta DirecIva designarà una persona responsable per als aspectes relacionats amb 
COVID (Responsable COVID-19 en el centre educa8u) que ha d’estar familiaritzada amb tots 
els documents relacionats amb centres educaIus i COVID-19 vigents. En el cas de la nostra 
escola serà el director de la mateixa. 

• S’han calculat les distàncies entre els llocs escolars i reorganitzats els espais de manera 
que hi haja una separació d’almenys 1,5 metres entre els i les alumnes. En qualsevol cas, la 
disposició de l’alumnat ha d’evitar, en la mesura que siga possible, l’acarament dels i les 
alumnes. 



• En les acIvitats que es facen en el recinte de l’Escola/Agrupació Musical de Pego que 
comporten la mescla d’alumnat de diferents grups, cal garanIr la distància interpersonal 
d’almenys 1,5 m. 

9. Zones comunes 

• La distància de seguretat està garanIda en totes les zones comunes bé mitjançant 
disminució de l’aforament, bé mitjançant accés escalonat (aules, banys, sales d’audicions i 
assaig, despatxos etc.)  

10. Interaccions amb persones externes a l’Escola/Agrupació Musical de Pego 

• S’ha de reduir el nombre d’interaccions amb personal alié a l’organització i les visites al 
recinte d’altres professionals, excepte les que són estrictament imprescindibles. En cas 
necessari, cal facilitar que l’acció puga desenvolupar-se de manera telemàIca. S’han 
d’evitar gestos d’afecte o cortesia social amb els usuaris i usuàries que suposen contacte 
isic, inclús donar-se la mà. 

• La comunicació amb les famílies i/o responsables legals de l’alumnat, o d’aquests amb el 
professorat o l’equip direcIu, s’ha de realitzar preferentment per telèfon, correu 
electrònic, missatges o correu ordinari, i s’ha de facilitar que el màxim de gesIons puguen 
fer-se de manera telemàIca. 

11. AcEvitats extraescolars i complementàries 
De manera general, s’han de manIndre les mesures de protecció, prevenció i protecció següents: 

• El programa anual d’activitats complementàries o extraescolars del curs 2020-2021 
s’ajustarà a l’evolució de la pandèmia de la COVID-19. 

• Es podran organitzar aquestes acIvitats, sempre que es puga garanIr la distància mínima 
interpersonal d’1,5 metres, i que, a més, es dispose d’un registre amb la relació de 
l’alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la 
traçabilitat sobre les persones que s’haurien d’aïllar. 

• Respecte a l’ús de mascaretes, cal ajustar-se al que disposa l’apartat de referència d’aquest 
protocol. 

12. Ús de mascaretes 

• L’obligació de l’ús es refereix a mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques, així 
com l’ús adequat d’aquestes, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a 
la barbeta inclosa. No es permet l’ús de mascareta amb vàlvula exhaladora. 

• Qualsevol persona que accedisca a l'escola abans i després de començar les classes ho farà 
sempre amb mascareta (excepte menors de 6 anys). A les aules, alumnat i professorat 
mentre siga possible (excepte a les classes d'instrument de vent mentre l'alumne està 
desenvolupant la seua classe) també aniran amb mascareta. 

• Segons les edats cal Indre en compte diferents consideracions: 

- Alumnat: 
▪ De 0 a 5: la mascareta no és obligatòria. 

▪ A par8r de 6 anys: l’ús de mascareta és obligatori, independentment de la 
manera en què s’organitzen les aules. 

- Professorat: 
▪ És obligatori usar mascareta sempre, dins i fora de l’aula i cal manIndre la 

distància interpersonal d’almenys 1,5 metres. 



                                      * El resta de persones han d’usar obligatòriament la mascareta. 
• L’escola disposarà de mascaretes quirúrgiques per a uElitzar en el cas que algú inicie 

símptomes, mentre s’activa l’aïllament d’aquest i l’aplicació del protocol de gesIó de casos. 
A més, disposarà de mascaretes higièniques per al professorat i, en cas de necessitat, per a 
l’alumnat (oblit, deterioració o altres conIngències) i mascaretes FFP2 sense vàlvula per a 
conIngències en l’espai COVID-19. 

• No es recomana l’ús de mascareta en el recinte ni per a menors de tres anys (és 
contraindicat en menors de 2 anys, per risc d’asfíxia) ni en persones amb discapacitat o 
amb situació de dependència que els impedisca ser autònomes per a llevar-se la 
mascareta o persones que presenten alteracions de conducta que facen inviable uIlitzar-la 
adequadament. 

13. Les principals mesures de prevenció personal han de fer-se de manera adequada 

• S’ha de realitzar una higiene de mans de manera freqüent i meEculosa durant, almenys, 
40 segons amb aigua i sabó de manera preferent. Aquesta és la mesura més recomanable 
i que educaIvament s’ha de transmetre de manera important tant per l’eficàcia que té en 
la situació present com per suposar un aprenentatge higiènic molt rellevant. De manera 
complementària, es pot uIlitzar la desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic. Es 
recomana evitar la uIlització de gel hidroalcohòlic en xiquets/es que es fiquen les mans a 
la boca sovint. Cal Indre precaució de no deixar-lo accessible sense supervisió. 

• La higiene de mans s’ha de realitzar, almenys, a l’entrada i l’eixida del centre i sempre 
després d’anar al lavabo. 

Atenció: s’ha de Indre en compte que quan les mans tenen bruIcia visible el gel 
hidroalcohòlic no és suficient, i és necessari usar aigua i sabó. 

• S’ha d’evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca i la mascareta, ja que les mans faciliten la 
transmissió del SARS-CoV-2. Cal manIndre, sempre que siga possible, les portes obertes 
mitjançant falques i altres sistemes per a evitar el contacte de les persones amb les 
manetes i els poms. 

• En tossir o esternudar, cal cobrir la boca i el nas amb la flexura del colze 

• Per a eliminar secrecions respiratòries s’han d’uIlitzar mocadors d’un sol ús, que després 
d’uIlitzar-se han de llançar-se a una paperera amb bossa i, si pot ser, amb tapa i pedal. 

14. Mesures per a la neteja, la desinfecció i la venElació de l’escola 
L’Escola de Música i l’Agrupació Musical de Pego disposa d’un protocol de neteja i desinfecció adaptat a les 
seues caracterísIques i horaris: 

• Neteja i desinfecció d’instal·lacions, almenys, especialment en els lavabos i en les 
supericies que s’usen més posant especial èmfasi en supericies, poms de les portes, taules 
d’ús comú (biblioteques, etc.), telèfons, ratolins d’ordinador i altres utensilis d’ús comparIt. 

• VenIlació de les instal·lacions del centre sovint, almenys durant 10-15 minuts a l’inici i al final 
de la jornada i sempre que siga possible entre classes, mantenint les finestres obertes tot el 
temps que siga possible. 

• Neteja dels filtres d’aire i augment de la venIlació dels sistemes de climaItzació. 



15. GesEó de la sospita de casos de COVID-19 

• L’Escola/Agrupació Musical de Pego habilitarà un “espai COVID-19” separat, d’ús individual, 
per a possibilitar l’aïllament de qualsevol persona que inicie símptomes compaIbles amb 
COVID-19 i espere ser traslladada i que se n’informe la família. 

• Aquesta sala Indrà una bona venIlació, procurant que en aquest espai hi haja el mínim 
material possible i que es reIren tots els objectes que en puguen dificultar després una 
bona neteja. Tot el material de protecció es disposarà dins d’una caixa estanca: mascaretes 
quirúrgiques per a l’alumnat i les persones adultes i, per si l’alumne o alumna no es pot 
posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles 
facials i bates d’un sol ús. A més, ha de disposar d’una paperera amb tapa i pedal. 

• Es considera que una persona pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons la 
definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d’infecció respiratòria 
aguda d’aparició sobtada que presenta els símptomes següents: 

- Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire. 

- En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de 
gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits. 

         (Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis.) 

• En el supòsit de sospita, per iniciar símptomes en el recinte de l’Escola/Agrupació Musical 
de Pego, cal col·locar-li una mascareta quirúrgica, sempre que Inga 6 anys o més. La 
persona adulta que haja detectat el cas, llevat que siga una persona vulnerable, s’ha de 
quedar amb l’alumne o alumna, fins que un/a familiar o tutor/a el/la vaja a buscar. S’ha 
d’evitar que altres persones adultes de l’Escola/Agrupació Musical entren en contacte amb 
l’alumne o alumna per a evitar possibles contagis. 

• S’ha d’acompanyar a l’espai COVID-19, comunicar a la direcció o responsable de l’escola/
agrupació musical i contactar amb la família, que ha d’activar el circuit d’atenció sanitària 
contactant amb el seu centre de salut d’atenció primària de referència i seguir les 
instruccions d’aquest. La marxa de l’alumne o alumna del recinte s’ha de procurar fer en un 
vehicle parIcular. 

• En cas que siga una persona que exerceix el seu treball a l’escola de música, s’ha de posar 
en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i seguir les instruccions d’aquest. 

• S’ha de contactar també amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertany i/o 
mitjançant l’app GVA Coronavirus per a mòbils. 

• També es pot demanar consulta amb el seu professional sanitari de referència a través de 
citaweb: [htp://coronavirusautotest.san.gva.es/cita- coronavirus-registro-va.html]. 

• L’escola/agrupació musical de Pego es posarà a la disposició dels serveis assistencials i de 
salut pública, per a facilitar la informació que es requerisca per a organitzar la gesIó 
adequada de possibles casos i l’estudi i el seguiment de contactes. Salut Pública serà 
l’encarregada de la idenIficació i el seguiment dels contactes segons el protocol de 
vigilància i control corresponent. 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-


 

CARTELLERIA COVID-19
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DESINFECCIÓ AMB GEL 
HIDROALCOHÒLIC



CORRECTE RENTAT DE MANS



1 persona

aforament màxim



2 persones

aforament màxim



3 persones

aforament màxim



5 persones

aforament màxim



10persones

aforament màxim



15persones

aforament màxim



20persones

aforament màxim



ESPAI 
COVID-19
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