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Desinfecció de tots els espais utilitzats des-
prés de cada classe o visita amb desinfec-
tants amb activitat viricida autoritzats i regis-
trats pel Ministeri de Sanitat

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

Neteja i desinfecció diària de totes les 
instal.lacions al �nal de cada jornada.

Tasques de ventilació continua de les 
instal·lacions. 

Controls de temperatura dels alumnes.

Reforç de la neteja i manteniment dels �ltres 
d’aire i de les revisions dels sistemes de 
climatització i renovació de l’aire.

Dispensadors amb solucions hidroalcohòli-
ques per a la desinfecció de mans en tots els 
espais de treball del centre

Garantim, en tots els casos, el compliment de 
l’aforament màxim i les distàncies de segu-
retat permeses per les ordres ministerials 

que regulen l’activitat de l’establiment.

Restricció en la utilització dels banys, llevat 
que sigui estrictament necessari. En aquest 
cas, neteja immediata dels sanitaris, les aixe-
tes i els poms de les portes dels lavabos.

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.

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

Línies de seguretat als paviments i de cartells 
informatius amb les normes, tant de distan-
ciament com de protecció i higiene. 

Modi�cació dels llocs de treball i de la dispo-
sició de les aules quan la distribució de mobi-
liari no compleixi les distàncies de seguretat.

Utilització per tot el personal d’IMPOSITA de 
mascaretes i/o pantalles de protecció facial, 
guants d’un sol ús i pautes de conscienciació 
a l’alumnat dels protocols de seguretat i 
higiene que cal seguir.


