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Palma, 12 de gener de 2021  
 
Us recordam que, d’acord amb la versió 3, de 8 d’octubre de 2020, del document 
“Pautes d’actuació per als docents davant un cas sospitós de la COVID-19 als centres 
educatius”, emès pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la Direcció General de 
Personal Docent: 
 
En els grups de convivència estables en què tots els alumnes porten mascareta, el docent 
ha de portar mascareta quirúrgica, extremar les mesures de rentat de mans (rentat amb 
més freqüència i meticulositat) i sempre que sigui possible mantenir la distància d’un 
metre i mig. Si l'alumnat del grup de convivència estable no porta mascareta i no es pot 
mantenir la distància de metre i mig de distància entre l’alumnat i el docent, aquest haurà 
de dur en tot moment una mascareta FFP2 sense vàlvula i extremarà la mesura de rentat 
de mans ( més freqüència i meticulositat). 
 
Vista la definició de contacte estret ( Resolució de 25/9 ) i en aplicació de la Llei 31/95 de 
prevenció de riscos laborals ( Art. 14.2, ART 17.2 ) del punt 2.5.2 del document de 17/9 
“Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la salud frente a COVID 19 para centros 
educativos en el curso 2020-2021” del Ministeri de Sanitat i el d'Educació i Formació 
Professional, aquest servei de prevenció considera que els docents dels grups d’aules 
UEECO, docents de grups d’educació especial i d'educació infantil, sempre que el docent no 
pugui garantir en aquests grups la distància de seguretat d'un metre i mig, han de dur 
mascareta FFP2 sense vàlvula i extremar en tot moment les mesures higièniques de rentat 
de mans (rentat amb més freqüència i meticulositat), complint, així mateix amb les 
recomanacions establertes de ventilació i neteja. 
 
Així, fent extensives aquestes consideracions a tot el personal docent i no 
docent dels centres concertats, qualsevol treballador que hagi d’estar en 
contacte amb un grup d’alumnes que no hagin de portar mascareta i en què no 
es pugui garantir la distància de seguretat, ha de dur mascareta FFP2 sense 
vàlvula. Així mateix, ha d’extremar en tot moment les mesures higièniques de 
rentat de mans i ha d’assegurar-se que es compleix amb totes les recomanacions 
establertes de ventilació i neteja. 
 


