
CURS 2021-2022
PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT

NORMES GENERALS

L'ús de la mascareta homologada és obligatori.

Respecta la distància interpersonal
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TOT EL CENTRE DE TREBALL

- Les portes i finestres han d’estar sempre obertes per assegurar la correcta
ventilació

- Cada vegada que entrem al centre i a les aules hi haurà gel hidroalcohòlic per
desinfectar-se les mans

- No es faran servir els aparells de refrigeració
- L’aforament dels espais comuns és limitat, respectant sempre la distància de

1,5 metres
- Hi haurà un registre de persones externes que accedeixen al centre:
- Tots els espais es netejaran i desinfectaran després del seu ús

EDIFICI PRINCIPAL

- L’entrada es fa per la porta de la dreta
- L’eixida es fa per la porta  de l’esquerra
- Sempre s’ha de circular per la dreta
- Escala de pujada: dreta
- Escala de baixada: esquerra
- Es limitarà l’ús de l’ascensor a casos imprescindibles. Només hi pot pujar una

persona cada vegada.
- Es mantindra una distància de seguretat de 1,50 m per als desplaçaments pel

centre o quant estiguem fora de l´aula

ADMINISTRACIÓ I CONSERGERIA

- Les persones que acudeixen a administració o consergeria han d’entrar per la
porta de la dreta. S’hauran d’esperar fora de l’edifici, mantenint les distàncies
de seguretat. Només poden entrar tres persones cada vegada, respectant el
torn en la senyalització de la distància de seguretat.

- Administració atendrà exclusivament per finestreta.
- Les persones que vagen cap a la sala de professores i professors, despatxos,...

entraran per la porta de la dreta.
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AULES

- Mantenir les portes i finestres sempre obertes.
- Desinfectar-se les mans amb gel hidroacohòlic cada vegada que entrem a

l’aula.
- Prohibit compartir material.
- L’alumnat ha de seure separat, i sempre al mateix lloc, guardant sempre una

distància de 1,2 metres.
- El professorat desinfectarà el seu ordinador, la taula i la cadira.
- L’ús dels ventiladors està prohibit.
- Cada professor/a portarà el seu portaclariol i esborrany per ús exclusiu.
- A les aules específiques (Tecnologia, E.F., Música, Informàtica …) serà el

professorat el responsable de la desinfecció del material.
- No deixarem entrar a cap alumne que cumplisca les normes detallades al Pla

de Contingència del centre.
- El professorat que no puga asegurar la desinfecció del material que usarà a la

seua aula específica, haurà de demanar a l’alumnat que porten cada dia el
material que serà d’us individual i intransferible.

- A l’hora del pati el professorat tancarà l’aula. Per a evitar aglomeracions a l’nici
de la 4ª hora, serà responsabilitat del professorat deixar la porta de l’aula
oberta 2 minuts abans de la classe.

DEPENDÈNCIA PER A PERSONAL AMB SÍMPTOMES

- La antiga casa del conserje es farà servir com a dependència per a aïllament
temporal de les persones que presenten símptomes compatibles amb la
COVID-19.

- La coordinadora COVID del centre, Amparo Furió, seguirà el protocol de
contacte amb la familia i reportarà les dades a sanitat.

- Una vegada l’alumne marxe, s’ha de comunicar immediatament per a procedir
a la desinfecció de l’aula.

LAVABOS

- Alumnat: No hi pot haver més de tres persones alhora.
- Professorat: No hi pot haver més de dues persones alhora.
- Els lavabos es desinfectaran mínim tres vegades al dia
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CONTACTE ESTRET EN L’ÀMBIT EDUCATIU

● En els grups no configurats com a grup de convivència estable, les persones
(alumnat, professorat, treballadors/as) que hagen compartit espai amb el cas
confirmat a una distància menor de 2 metres, durant més de 15 minuts, llevat que
es puga assegurar que s'haja fet ús adequat de la màscara.

● Els convivents dels casos confirmats, incloent germans convivents del cas que
acudisquen al mateix o un altre centre.

El període a considerar serà des de 2 dies abans de l'inici dels símptomes del cas
confirmat.

ENTRADA DE L’ALUMNAT

L’alumnat entrarà de forma esglaonada durant els dies 8, 9 i 10 de setembre a les hores
assignades. Consulteu la informació en documents adjuntants a la carpeta TUTORS.
Els rebrem al hall exterior, a la entrada del centre, i anirem passant llista. Serà el tutor/a
qui es fara càrrec de acompanyar-los a la seua aula de referència,

DOCÈNCIA

S´estableix com a criteri la presencialitat total.
Situació: nova normalitat

● 1º y 2º ESO
● 3º y 4º ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

(Dins de l'aula, es mantindra entre l'alumnat una distància de seguretat de 1,20 m)

FUNCIONS DOCENTS

● El professorat de 1a hora prendrà la temperatura a l’alumnat abans d’entrar al
centre.

● Tot l’alumnat que arribe més tard de 10 minuts no podrà accedir a l´aula i haurà
de romandre amb el professorat de guàrdia fins a la següent hora.

● Tots utilitzarem AULES i WEBEX com a plataformes de comunicació amb
l´alumnat i les families.
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● No hi ha biblioteca, hi ha biblioteca d’aula (registre de biblioteca d’aula penjat a la
INTRANET a la carpeta ‘Inici de curs 2021-2022’)

● Guàrdies: als corredors nord i sud  i als patis.

Més informació: portal.edu.gva.es › aulasegura

PROFESSORAT/PAS

Han de verificar diàriament el seu estat de salut abans d’acudir al centre educatiu i
comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres
antipirètics) ni cap altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19
(febra, tos, dificultat en respirar, disminució del gust i de l'olfacte, calfret, mal de gola,
dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits).

Si es dona el cas, s'haurà de contactar amb el telèfon d'atenció al COVID-19 (900 300
555) i amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertanga.

També es pot demanar consulta a través de cita web:
[http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html].

No pot accedir al centre educatiu el professorat SI:
• Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19.
• Estan en situació d'aïllament per haver donat positiu per a la COVID-19.
• Estan a l'espera del resultat d'una PDIA/PCR.
• Estan en quarantena domiciliària per ser contacte estret d'alguna persona
diagnosticada de COVID-19. (Quedara exempt de realitzar quarantena per contacte
estret, la persona que haja rebut la pauta de vacunació completa o ha tingut una
infecció prèvia documentada amb PDIA positiva en els 180 dies previs a l'inici dels
símptomes del cas)

S'informarà d'aquesta circumstància a la Direcció del centre i a la responsable
covid.
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ACTUACIÓ DEL PROFESSORAT →  ALUMNAT AMB SÍMPTOMES COVID 19 AL CENTRE

El professor/a que haja detectat el cas sospitós ha de comunicar la situació al
responsable COVID-19 en el centre educatiu (Amparo Furió) i acompanyar l’alumne/a
ca “l’espai COVID-19” reservat per a l'aïllament, llevat que siga persona vulnerable o
de risc justificada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Si és així, el responsable
COVID-19 ha de designar una altra persona per a fer aquesta tasca fins que la família o
representants legals arribe al centre.

La persona que acompanye el cas sospitós ha de portar l’equip de protecció individual
adequat:

❏ Mascareta higiènica o quirúrgica per a la persona amb símptomes i mascareta
FFP2  sense vàlvula per a la persona que acompanye.

❏ Mascareta FFP2 sense vàlvula, pantalla facial i bata d'un sol ús, si la persona
amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (xiquets menors de 6
anys, persones amb problemes respiratoris, que tinguen dificultat per a llevar-se
la mascareta per si soles o alteracions de conducta que facen inviable la
utilització d’aquesta).

❏ El centre ha de disposar d’existències d’aquest material per a les situacions en
què es requerisca un EPI per a l’atenció d’un cas sospitós. --> HI HA MATERIAL
A LA CAIXA ESTANCA .

❏ En cas que l'alumne/a siga major d'edat, s'ha de dirigir al seu domicili per a
procedir a l’aïllament i evitar, en la mesura que siga possible, el transport públic
col·lectiu.

❏ La recollida de l’alumne/a per la família s'ha de fer al més aviat possible i a
l'entrada del centre educatiu, i s'ha de procurar que el transport es faça en un
vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.

❏ Si l’alumne/a presenta símptomes de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de
l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens,
confusió, tendència a adormir-se) i es considera necessari, el responsable
COVID-19 en el centre educatiu ha de trucar al telèfon 112 o contactar amb el
centre d'atenció primària al qual està adscrit el centre educatiu, per a atendre la
urgència i valorar-ne la derivació al centre hospitalari.

DECLARACIÓ RESPONSABLE ALUMNAT

Les famílies de l’alumnat menor d’edat hauran de signar una declacaració responsable
de compromís de compliment de les normes de salut i higiene dissenyades al Pla de
Contingècia, dels seus fills menors d’edat. L’alumnat major d’edat haurà de signar
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personalment la declaració responsable del mateix compromís

Els tutors seran els responsables de recollir i custodiar aquestos documents.

ACTUACIÓ RESPONSABLE COVID 19: AMPARO FURIÓ SABATER

Davant d'un cas compatible amb simptomologia COVID
Ha de contactar amb la família o els representants legals dels menors d'edat per a comunicar la
situació i perquè vagen a recollir l’alumne o alumna, preferentment en transport no col·lectiu.

Ha d’indicar a la família o representants legals que es traslladen al seu domicili i contacten amb
el seu centre d'atenció primària (figura en la targeta SIP).

En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea
molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...), ha de trucar al
telèfon 112 o contactar amb el centre d'atenció primària de referència al qual està adscrit el
centre educatiu per a atendre la urgència i valorar-ne la derivació al centre hospitalari.

Davant d'un cas confirmat

Enviara informació del cas confirmat i contactes estrets amb document informatitzat al centre de
salut pública del departament corresponent i traslladarà a les famílies la informació que els haja
fet arribar el centre de salut pública.--> per aquest motiu es necessita el SIP de l'alumnat el
més aviat possible.

DECRET 39/2008 → DRETS I DEURES ALUMNAT
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ALUMNAT

No pot accedir al centre educatiu l'alumnat SI:

• Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19.
• Estan en situació d'aïllament per haver donat positiu per a la COVID-19.
• Estan a l'espera del resultat d'una PDIA
• Estan en quarantena domiciliària per ser contacte estret d'alguna persona
diagnosticada de COVID-19 (Quedara exent de realitzar quarantena per contacte estret,
la persona que haja rebut la pauta de vacunació completa o ha tingut una infecció
prèvia documentada amb PDIA positiva en els 180 dies previs a l'inici dels símptomes
del cas).

S'informarà d'aquesta circumstància al tutor/a i a la responsable covid.

FAMÍLIES

La família o representants legals de l’alumne o alumna, o l’alumnat major d’edat, han
de verificar diàriament el seu estat de salut al domicili, abans d’acudir al centre educatiu
i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres
antipirètics) ni cap altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19
(tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...). La clínica és poc específica i pot ser
comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que la febra siga sempre un
criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.

La família o representants legals han de contactar amb el centre d’atenció primària
(figura en la targeta SIP). L’equip que faça el seguiment del xiquet/a ha d’indicar quan
pot reprendre l’activitat educativa presencial.

QUAN UN ALUMNE/A TÉ SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 EN EL
CENTRE: la recollida de l’alumne/a per la família per tal d’aïllar-lo en el seu domicili s’ha
de fer com més prompte siga possible i a l’entrada del centre educatiu, i s’ha de
procurar que el transport es faça en un vehicle particular i no en transport públic.

DAVANT D’UN CAS CONFIRMAT els familiars o els representants legals han
d’informar el centre educatiu del resultat de prova positiva, com més prompte siga
possible, el mateix dia en què se’ls en comunique el resultat o a primera hora del dia
hàbil següent.
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FLUIX D’ENTRADES/EIXIDES DE LA JORNADA LECTIVA I DELS PATIS

Amb l’objectiu d’evitar aglomeracions hem dissenyat un pla per a evitar-les. El document es pot
consultar a la INTRANET, ‘Fluix per grups’ en la carpeta inici de curs. Adjunte pla amb la
identificació de les diferents escales que l’alumnat utilitzarà.

ENTRADES/EIXIDES ALUMNAT INICI I FINALITZACIÓ JORNADA LECTIVA

HORA ENTRADA: 8:00 H.

ENTRADES/EIXIDES CARRER ARABISTA AMBROSIO HUICI

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

ESCALES INTERIORS ALA NORD

ENTRADES/EIXIDES AV. GERMANS MARISTES

1R BATXILLERAT I 2 BATXILLERAT

ESCALES INTERIORS ALA SUD

HORA ENTRADA: 8:10 H.

ENTRADES/EIXIDES CARRER ARABISTA AMBROSIO HUICI

3r ESO i 4T ESO

ESCALES INTERIORS ALA NORD

ENTRADES/EIXIDES AV. GERMANS MARISTES

1r ESO i 2n ESO

ESCALES INTERIORS ALA SUD
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ENTRADES/EIXIDES ALUMNAT HORA DE PATI NOMÉS PODRÀ EIXIR FORA DEL CENTRE
L’ALUMNAT MAJOR D’EDAT I SEMPRE PER LA PORTA DEL CARRER ARABISTA
AMBROSIO HUICI

PATI (EIXIDES CARRER ARABISTA A. HUICI

ALUMNAT MAJOR D’EDAT

ESCALES INTERIORS ALA NORD

PATI

2n PIS  → Aules 218-220-224-226

ESCALES EMERGÈNCIA ALA NORD-OEST

PATI

2n PIS  → Aules 207-208-210-214-215-217

ESCALES INTERIORS ALA SUD

PATI

2n PIS  → Aules 201-203-205-211-213

ESCALES EMERGÈNCIA ALA SUD-OEST

PATI

1r PIS  → Aules 125-127-122

ESCALES INTERIORS ALA NORD
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PATI

1r PIS  → Aules 101-103-105-111-113

ESCALES EMERGÈNCIA ALA SUD-OEST

PATI

1r PIS  → Aules 107-108-110-114-115-116-117

ESCALES INTERIORS ALA SUD

PATI

PLANTA BAIXA  → Aules 017-024

PORTA CARRER ARABISTA AMBROSIO HUICI

PATI

PLANTA BAIXA  → Aules 018-020-021-023

PORTA CENTRE-OEST

PATI

PLANTA BAIXA  → Aules SUM BIBLIOTECA

PORTA PRINCIPAL ENTRADA SUD (AV. GERMANS MARISTES)

PATI

PLANTA BAIXA  → Aula 025 GIMNÀS

ESCALES
EMERGÈNCIA GIMNÀS
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AULES ESPECÍFIQUES

INFORMÀTICA

1. Aula INFOCOLE: desinfecció de l’aula per personal de neteja en hores lliures. En cas
de que l’aula s’ocupe 2 hores seguides, el professorat supervisant l’alumnat
s’encarregaran de la desinfecció de teclats i ratolins amb desinfectant 70% alcohol.

2. Resta d’aules: el professorat que canvia d’aula serà el responsable de la desinfecció
del seu lloc amb desinfectant 70/ alcohol.

3. Aules de cicles: el servei de neteja deixarà els teclats baix del monitor amb el ratolí
damunt i només es definfectaran els ordinadors que s’han fet servir en la jornada
presencial.

TECNOLOGIA

1. L’aula-taller estarà desinfectada abans que entren els alumnes.
2. Quan entren els alumnes hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i
podran rentar-se les mans amb aigua i sabó al disposarl’aula-taller de pica amb aigua,
sabó i paper per assecar-se.
3. Quan es vaja a utilitzar el taller es respectaran les següents normes:

● Sempre que siga possible es treballarà de forma individual.
● Si no és possible es treballarà per parelles. Quan es treballe en parellai es

comparta banc de treball, els alumnes es situaran als extrems de la taula per tal
de garantir la distància de seguretat.

● En el cas de treball individual a cada alumne se li adjudicarà un panell d’eines.
● En el cas de treball per parelles a cada parella se li adjudicarà un panell d’eines.
● En el cas de treball individual l’alumne desinfectarà les eines que vaja a utilitzar,

al començar la classe i a l’acabar la mateixa.
● En el cas de treball per parelles, els alumnes de cada parella decidiran que eines

del seu panell utilitzarà cadascú i les desinfectarà al començar la classe i al
acabar la mateixa.

● En el cas de treball per parelles, en cada ocasió que un alumne diferent vaja a
manipular el projecte haurà de desinfectar-lo.

● Quan es treballe al taller l’alumnat haurà de desinfectar-se les mans 3 o 4
vegades al llarg de la classe, també podrà rentar-se amb aigua i sabó, i evitarà
tocar-se la cara i els ulls.

● Al finalitzar la classe, l’alumnat desinfectarà les eines que haja utilitzat, així com
el projecte i la taquilla en la qual guardarà el projecte.

● Quan haja sortit l’alumnat el professor desinfectarà l’aula-taller.
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EDUCACIÓ FÍSICA

1. Accés zona esportiva

● El grup que li toque en el gimnàs accedirà pel corredor de dins de l'edifici i el
grup de fora anirà directament al pati per les escales que els corresponguen
segons l'ala en la qual estiguen. En arribar a les seues respectives zones
deixaran les motxilles separades en les àrees indicades pels professors.

● Els alumnes que tinguen classe a l'interior hauran de desinfectar-se el calçat en
la estoreta d'entrada.

● Una vegada els alumnes entren al gimnàs o al pati s'hauran de tirar gel
hidroalcohólic a les mans.

● S'establiran dues zones de desinfecció marcades amb cinta: una al costat del
quart de material i una altra en la zona de les taules de tennis taula. Cadascuna
d'elles ha de tindre el seu gel hidroalcohólico, esprai desinfectant i rotllo de
paper.

● El professor agafarà un carro transportador amb el material de classe i es dirigirà
a la zona de desinfecció. El professor desinfectarà el material amb l'esprai abans
d’entregar-li'lo a l'alumne. Una vegada acabe la classe els alumnes deixaran el
material en el carro transportador.

2. Vestuaris

● Tots els alumnes han d'anar a classe amb roba esportiva. No es deixarà temps
per a canviar-se abans de l'inici de la classe.

● En acabar, els alumnes del gimnàs podran anar a endreçar-se al
vestuari.L'aforament màxim del vestuari és de 8 persones. Quan s'asseguen en
els bancs han de respectar la distància de seguretat de metre i mig. Als banys
només podran entrar 4 alumnes.

● Els alumnes de fora, en finalitzar la classe aniran a una zona habilitada per a
canviar-se la samarreta en el cas que el necessiten. Aquestes zones seran el
trinquet per a les xiquesi “el carreró” per als xics.

● El canvi de vestuari ha de ser molt ràpid.
● Els alumnes de fora que necessiten anar al bany al final de la classe hauran

d'anar al bany de la primera planta davant de la SUM.

3. Material

● Els alumnes podran compartir material extremant les mesures d’higiene i
prevenció (higiene de mans, no tocar-se ulls, nas ni boca) i realitzar la
desinfecció del material entre l’ús d’un grup i d’un altre.

● Respectar la distància de seguretat tenint en compte l’activitat esportiva que
s’estiga desenvolupant.
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4. Mascareta

● Els alumnes aniran sempre amb la màscara posada i, en el cas que la intensitat
de l'activitat el requerisca, li la podran baixar per davall de la barbeta.

SERVEI DE NETEJA

● L’horari de cobertura és de 6:00 a 21:00 h. Totes les aules estan desinfectades a
l’inici de la jornada escolar a les 8:00 del matí. Les aules que es fan servir per la
EOI a les 15:00 queden desinfectades abans de la sessió vespertina.

● Desinfecció dels quarts de bany 3 vegades en cada jornada (matinera i
vespertina)

● Al llarg de la setmana es desinfectaran le aules amb un màquina d’ozono.
● És responsable del suministre de paper, sabó, gel hidroalcòholic i esprai

desinfectant 70% alcohol al centre. L’estoc està garantit tant pels membres del
servei de neteja com de la coordinadora COVID, Laura Julià.

● Tots els espais de transit de l’alumnat queden desinfectats durant la jornada.
● Quan hi ha un possible cas de covid, el servei de neteja és el responsable de la

desinfecció de l’aula d’aïllament. A més a més, l’alumnat del grup afectat eix al
pati per tal de poder desinfectar l’aula. Aquestes tasques es desenvolupen amb
el equipament EPI adequat.

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

S'haurà d'establir una coordinació amb els domicilis que es vagen a visitar, a fi de
recollir informació prèvia de les mesures de seguretat, procediments i actuacions que
hauran de tindre adoptats. La informació recollida, hauria de contemplar, almenys, els
següents punts:

• Les distàncies de seguretat que s'hauran de respectar durant els treballs, per a
salvaguardar la salut de tot el personal treballador i de la família.

• Col·laboració de les famílies per a la planificació de l'organització dels temps de treball
i els espais d'impartició de classes en el domicili.

• Els equips de protecció a utilitzar en el domicili.
• El protocol de comunicació d'aquells possibles casos positius per a la cerca de
contactes estrets.

• I totes aquelles pautes que la família considere important comunicar a la conselleria o
centre educatiu per a treballar de manera segura i evitar així, el risc de contagis.
• S'haurà de disposar i garantir els mitjans necessaris per a assegurar les mesures de
prevenció i protecció enfront de la Covid-19
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Entrada carrer Arabista Ambrosio Huici 
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La identificació de les diferents escales que l’alumnat utilitzarà és la mateixa per a totes les 
plantes del centre. 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE

L’alumne/alumna amb DNI i domicili al

carrer/plaça/avinguda_____________________________,núm._______de__________________,C_____,

telèfon________________i correu electrònic__________________________, matriculat/matriculada al

centre educatiu IESFont de Sant Lluís de València amb codi de centre 46014224 durant el curs 2021/2022,

DECLARE responsablement:

•El meu compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene per a l'alumnat, d'acord amb els

protocols determinats en el Pla de Contingència de l’IES Font de Sant Lluís al que estic

matriculat/matriculada.

•Em compromet tambéacontrolar diàriament el meu estat de salut abans d'acudir al centre, mitjançant

l'observació del asimptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat en respirar, etc.) i e

lmesurament de la temperatura corporal, no acudint al centre en el cas de presentar simptomatologia o una

temperatura corporal de 37,5°C. Es mantindrà aquesta situació de no assistència al centre, finsque el/la

professional sanitari/sanitària de referència confirme l'absència de risc per a la resta dels integrants de la

comunitat educativa del centre.

València, a _____de ___________________ de 2021

Signatura alumne/alumnaSignat:
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DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sr./Sra.,___________________________________amb DNI/NIF _________________________
i domicili al carrer/plaça/avinguda ______________________________, núm._______
de__________________, CP__________, telèfon ________________i correu
electrònic__________________________, i Sr./Sra.____________________________, amb
DNI/NIF ________________________i domicili al
carrer/plaça/avinguda_______________________ , núm.________ de ______________
,CP_______________ , telèfon _____________ i correu electrònic ______________________
,representant/s legal/s de l’/la alumne/alumna menor d’edat amb nom i
cognoms__________________________________________________ , matriculat/matriculada al
centre educatiu IES Font de Sant Lluís de València amb codi de centre 46014224 durant el curs
2021/2022,

DECLARE/DECLAREM responsablement que:

• Com a representant/s legal/s declare/declarem el meu/nostre compromís amb el compliment de
les normes de salut i higiene per a l'alumnat, d'acord amb els protocols determinats en el Pla de
Contingència de l’IES Font de Sant Lluís al que està matriculat/matriculada l’alumne/alumna
_______________________________________________.

• Em/Ens compromet/comprometem també a controlar diàriament l'estat de salut de
l'alumne/alumna a dalt indicat abans d'acudir al centre, mitjançant l'observació de
lasimptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat en respirar, etc.) i el mesurament de
la temperatura corporal, no acudint al centre en el cas de presentar simptomatologia o una
temperatura corporal de 37,5 °C. Es mantindrà aquesta situació de no assistència al centre,
finsque el/la professional sanitari/sanitària de referència confirme l'absència de risc per
al'alumne/alumna al meu/nostre càrrec i per a la resta de l'alumnat del centre.

València, a _____de ___________________ de 2021
Signatura representant/s legal/s
Signat: Signat:

Av. Hermanos Maristas, 25   -   46013 Valencia www.iesfuentesanluis.org
Telf. 96 374 78 45 – 96 374 43 49    Fax 96 374 78 47 46014224@edu.gva.es


	Página 1

