Benvolgudes famílies,
Seguint informacions publicades pel Departament i /Salut comuniquem que, per
aquest tercer trimestre, donat que la situació de la pandèmia està evolucionant
favorablement, les mesures ques es viuen a les escoles també canvien.

Us detallem alguns aspectes que mantenim i d’altres canvis:
● Les mascaretes per infants de P3 a 6è deixa de ser obligatòria en espais tancats.
● Les mascaretes per treballadors/es de l’escola deixa de ser obligatòria en
espais tancats.
● En transports escolars (autocars sortides, colònies i piscina) s’ha de portar
mascareta, infants i adults independentment de l’edad. Es considera transport
públic.
● Obrim la possibilitat que, alguns nivells, puguin recuperar les sortides en
transport públic. En aquest cas, també, caldrà fer ús de mascareta.
● En festivitats, com pot ser la festa de l’escola, es recomana l’ús de mascareta
tant a l’interior com a l’exterior si es considera aglomeració.
● Es flexibilitza la manipulació d’aliments per part dels infants. És per això que es
recuperaran les paradetes d’entrepans de 6è i es podran fer, també, a la festa
de l’escola.
● Dins del recinte ja no cal mantenir els grups bombolla ja que el seguiment de
traçabilitat s’ha aturat. És per això que, de manera mesurada i en alguns
moments, es promourà el contacte d’infants de diferents classes dins del
recinte.
● Es manté, seguint les instruccions sanitàries, les ventilacions a les aules i espais
d’interior.
● Es manté la higiene de mans dins del recinte, eliminant la de les entrades amb
el gel hidroalcohòlic pels infants. A les aules es continua disposant d’ell, així
com seguim fent les rutines de rentada de mans amb aigua i sabó.

Si les informacions varien o s’amplien des de /Salut i Departament, les recollirem i,
també, us les farem arribar.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració,
L’equip de Gestió
L’Hospitalet de Llobregat, 22 d’abril de 2022

