Reemprenem l’activitat formativa a les nostres aules. a partir de l’1 de juny.
A partir del 8 de juny, us informarem de tota l’oferta formativa del curs 2020-21.
Estem aplicant un rigorós protocol i unes mesures estrictes d’higiene per la seguretat
de clients, alumnes i professors.
Ja fa 25 anys que som un referent en la formació a les Terres de l’Ebre, i ara seguirem
esforçant-nos com sempre per ser un referent en la cura de tots els qui confieu en
nosaltres.
Per a IMPOSITA, vosaltres sou el més important!

MESURES EXTRAORDINÀRIES | COVID-19
Neteja i desinfecció dels llocs de treball i en
cada canvi de classe amb productes amb
activitat viricida autoritzats i registrats pel
Ministeri de Sanitat, amb atenció especial a
taules, cadires, mampares, teclats, pantalles
tàctils, eines de feina...

que sigui estrictament necessari.

Neteja i desinfecció de totes les instal.lacions
al final de cada jornada.

Instal·lació de pantalles de protecció de
metacrilat o altres elements físics en supòsits d’interacció.

Tasques de ventilació diària de les instal·lacions.

Potenciem l’ús de mitjans electrònics per al
cobrament dels serveis. Després de cada ús,
higienitzem el teclat i el datàfon utilitzats per
a la transacció.

Cartells informatius amb les normes, tant de
distanciament com de protecció i higiene.

Controls de temperatura dels alumnes.
Reforç de la neteja i manteniment dels filtres
d’aire i de les revisions dels sistemes de
climatització i renovació de l’aire.
Dispensadors amb solucions hidroalcohòliques per a la desinfecció de mans en tots els
espais de treball del centre
Restricció en la utilització dels banys, llevat

Reordenació dels llocs de treball i de la
disposició de les aules per a complir amb les
distàncies de seguretat i amb l’aforament
permés.
Utilització per tot el personal d’IMPOSITA de
mascaretes i/o pantalles de protecció facial i
pautes de conscienciació a l’alumnat dels
protocols de seguretat i higiene que cal
seguir.

