Pla de contingència i reincorporació del Departament d’Educació
De conformitat amb la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, de la Secretaria d’Administració i
Funció Pública, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa
de la represa al personal de l’Administració de Catalunya amb motiu del coronavirus SARSCoV-2, es va aprovar el 8 de juliol de 2020 el Pla de contingència i reincorporació progressiva
del Departament d’Educació en el marc de l’etapa de represa, modificat el 20 d’octubre de
2020 en virtut de la Resolució PDA/2554/2020, de 16 d'octubre, sobre l'aplicació de noves
mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de covid-19 a
Catalunya.
L’evolució de la crisi sanitària segons els indicadors relatius de l’estat de situació, les autoritats
sanitàries ha dictat la Resolució SLT/2048/2021, de 30 juny, on s’han modificat les indicacions
respecte de les mesures relatives a la limitació de la mobilitat laboral de les persones
treballadores, i es recomana la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de
treball.
En aquest context, la Instrucció 1/2021, de 6 de juliol, de mesures organitzatives, de prevenció
i seguretat per a la reincorporació als centres de treball del personal d’Administració de la
Generalitat de Catalunya amb motiu de l’emergència sanitària per la covid-19, publicada per
Resolució PRE/2107/2021, de 6 de juliol (DOGC núm. 8452, de 7.7.2021), determina aprovar
un nou pla de contingència i reincorporació del Departament d’Educació.

1. Objecte
Aquest Pla de contingència i reincorporació té per objecte establir les mesures organitzatives,
de prevenció i seguretat d’aplicació al personal del Departament d’Educació, amb motiu de la
seva reincorporació als centres de treball en el marc de l’emergència sanitària provocada per
la covid-19, amb la finalitat de preservar la salut de les empleades i empleats públics i
contribuir a contenir el risc de contagi en els centres de treball.

2. Àmbit d’aplicació
Aquest Pla és d’aplicació al personal d’administració i tècnic i al personal laboral subjecte al
VI Conveni col·lectiu únic que presta serveis al Departament d’Educació.
També s’aplica al personal docent adscrit en comissió de serveis a les unitats administratives
del Departament d’Educació.
Respecte al personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa dels
centres i serveis educatius, caldrà atenir-se, així mateix, al Pla d’actuació per al curs 20212022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.
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3. Mesures de seguretat i higiene aplicables als centres de treball
3.1. Mesures generals de seguretat i higiene
En compliment del deure d’autoprotecció, amb motiu de la seva reincorporació presencial al
centre de treball, els empleats hauran d’incorporar una sèrie d’accions d’autoprotecció. En
concret, es recomana el següent:
−

Fer autocontrols de temperatura i simptomatologia compatible amb la covid-19 abans
d’anar al centre de treball.

−

Usar de forma continuada i correcta la mascareta adequada a l’activitat que es
desenvolupa, quan així ho indiquin les autoritats sanitàries.

−

Mantenir una higiene de mans adequada. Cal rentar-se les mans de manera freqüent
i sempre abans d’accedir i abandonar el lloc de treball, amb aigua i sabó, o en la seva
absència, amb gel hidroalcohòlic.

−

Mantenir una distància de seguretat d’almenys 1,5 metres1 entre les persones del
voltant. Si en algun moment no és possible mantenir la distància, s’ha d’intentar que el
contacte sigui el més breu possible i sempre amb mascareta.

−

Seguir les recomanacions de l’etiqueta respiratòria:

−

o

Tossir i esternudar dins la mascareta i/o cobrir-se el nas i la boca amb la part
interna del colze o amb un mocador de paper d’un sol ús, que caldrà llençar a
un contenidor de residus. Higiene posterior de les mans. Tots els centres
disposaran de contenidors, amb tapa i pedal.

o

Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.

Respectar els aïllaments preventius.

A aquests efectes:
−

Es garantirà la distància física interpersonal mínima de seguretat en els llocs de treball,
per distanciament entre taules, restringint els aforaments segons la superfície de les
sales i despatxos, per no concurrència simultània, flexibilització horària, etc.
En aquelles tasques en què és difícil respectar la distància interpersonal de
seguretat, se cercaran altres solucions, com ara barreres físiques i elements de
separació entre persones, modificar la forma d’executar la tasca o emprar equips de
protecció.
El Departament subministrarà al personal mascaretes i altre material de protecció que
es consideri necessari.

1

En el moment de l’aprovació d’aquest document la distància de seguretat interpersonal està definida en 1,5 metres. Si
aquest valor es modifica, totes les referències que hi ha en el document a distància de seguretat correspondrien al nou valor
definit per les autoritats sanitàries.
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−

Es disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic per a la higiene de mans.

−

L’ús de mascareta i la seva obligatorietat en els diferents espais dels centres de treball
s’adequarà a les resolucions i indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada
moment. Aquestes mesures s’aniran actualitzant a la intranet - Portal de centre del
Departament d’Educació.2
Pel que fa al tipus de mascareta que s’ha d’utilitzar en el lloc de treball, s’indica l’ús de
mascareta FFP2 sense vàlvula d’exhalació, durant la realització:
o

de tasques d’atenció al públic;

o

de tasques que requereixin contactar amb personal extern al centre de treball
(reunions, visites tècniques a altres centres, etc.);

o

i de tasques de manteniment en espais on hi ha afluència de persones
externes.

Per a la resta de tasques que es poden portar a terme en els centres de treball dels
edificis administratius, es considerarà suficient l’ús de mascareta higiènica.
S’ha de procurar organitzar les activitats en equips de treball separats i estables per evitar
que una possible afectació del virus provoqui l’aïllament de tot el personal, ja que seria
considerat contacte, d’acord amb les resolucions i protocols de l’autoritat sanitària.
3.2. Mesures aplicables a zones comunes i instal·lacions
Pel que fa a les zones comunes i instal·lacions dels centres de treball, cal adoptar les
mesures següents:
a) Als centres de treball on sigui possible, es diferenciaran les zones d’entrada i sortida
per evitar l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de seguretat, i s’establiran
fluxos de circulació adequats, en els passadissos, en les escales i en tots els espais
d’ús comú.
b) S’indicarà l’aforament màxim de les zones comunes per tal que se’n faci un ús
responsable, evitant les aglomeracions i garantint el manteniment de la distància de
seguretat.
c) Es deixaran sense ús les cadires que superen la capacitat màxima dels espais que
ocupen, amb l’espai de distància de seguretat establerta entre cadira i cadira.
d) Es tancaran les sales de reunions que no reuneixin les condicions mínimes (com ara
la ventilació o la mida suficient).
2

En el moment de l’aprovació d’aquest document, l'ús de mascareta és obligatòria en els espais de treball oberts al públic o
d'ús públic, i per a tots els desplaçaments que es facin a l'interior del centre de treball (entrades, sortides, lavabo, etc.),
independentment de les distàncies entre persones.
Amb tot, el servei de Prevenció de Riscos Laborals recomana l'ús continuat de mascareta, per minimitzar la via de contagi per
aerosols.
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e) En els espais sense ventilació mecànica, la ventilació serà natural i es farà mitjançant
l'obertura de finestres i portes oposades, que permetin una ventilació creuada i
contínua en el temps. Quan no sigui possible, caldrà ventilar abans, durant i després
de la jornada laboral en intervals regulars i freqüents.
En el cas d’espais amb ventilació mecànica, aquesta estarà en funcionament les 24
hores del dia 7 dies a la setmana, sempre garantint que no hi hagi cap recirculació.
Quan sigui possible es reduirà el cabal de ventilació fora de la jornada laboral, però
sense aturar-la en cap cas.
La ventilació dels WC es farà mitjançant extracció mecànica conduïda a l'exterior i
estarà en marxa les 24 hores del dia 7 dies a la setmana. Les finestres dels WC estaran
precintades per garantir el bon funcionament d'aquesta extracció minimitzant el risc de
contaminació en direcció a les estances amb llocs de treball.
En els edificis que disposin de control d'humitat, aquesta es regularà per mantenir els
espais amb una humitat relativa el més propera possible al 50 %, la qual cosa
disminueix el risc de contagi de covid-19 així com d’altres patologies.
Les unitats interiors de climatització tipus fancoils o splits es mantindran en
funcionament durant tota la jornada laboral i, per tant, se n’evitaran les arrencades i
aturades.
f)

Es deixaran el màxim de portes obertes, per tal de minimitzar l’ús de les manetes,
sempre que les mesures de seguretat de l’edifici ho permetin.

g) Se seguiran els protocols de neteja i desinfecció establerts, els quals concreten els
mètodes emprats, la freqüència i els productes de neteja i desinfecció utilitzats, tenint
en compte l’activitat que es desenvolupa a cada espai del centre de treball, segons
aforaments, horaris i torns de treball, i adaptats segons l’evolució de la pandèmia.
h) En els espais amb equipament d’ús compartit, hi haurà gel hidroalcohòlic i paper
eixugamans en un lloc visible, per tal que les persones usuàries puguin fer les
actuacions de neteja i desinfecció després d’utilitzar aquest equipament.
i)

En el cas dels equips de treball d’ús compartit, com per exemple les impressores, les
persones usuàries han de netejar la part que han tocat o premut després d’utilitzar-les.

j)

Únicament funcionaran com a menjadors o offices els espais que reuneixen les
condicions d’ocupació que garanteixin les distàncies de seguretat així com de
ventilació.
Després de la seva utilització caldrà seguir les instruccions següents:
o

Taules i cadires utilitzades per esmorzar o dinar: el personal usuari ha de
netejar la superfície de la taula i la zona de la cadira que es toca amb les
mans.

o

Microones, cafetera, mànec de la nevera, aixetes, superfícies utilitzades,
etc.: el personal usuari ha de netejar la part que han tocat o premut després
d’utilitzar-los.
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o

Fonts d’aigua: només es poden utilitzar amb gots o ampolles, que no poden
entrar en contacte amb l’aixeta.

k) Es disposaran rètols i senyalitzacions per recordar la necessitat de mantenir la
distància de seguretat, l’ús de la mascareta, el rentat freqüent de mans i la utilització
correcta dels equipaments i espais compartits.
l)

Es disposaran rètols als accessos als ascensors per tal d’advertir de fer-ne un ús limitat
i en tot cas que és millor fer-ho de forma individual.

3.3. Mesures de prevenció en relació amb persones que puguin presentar símptomes
compatibles amb la covid-19
El Departament d’Educació, d’acord amb el que determini l’autoritat sanitària, adoptarà les
mesures específiques de prevenció següents:
a) Es podrà disposar la realització de tests per detectar la malaltia (test PCR o TAR) o
l’existència d’immunitat (test serològic), d’acord amb el que estableixi l’autoritat
sanitària, i sempre com una eina diagnòstica o de cribratge complementaria.
b) Les persones que presentin símptomes compatibles amb la covid-19, estiguin en
aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per covid-19 o en període de quarantena
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb la covid-19, no
han d’acudir al seu centre de treball.
c) Si una persona treballadora que es troba en el centre de treball comença a tenir
símptomes compatibles amb la malaltia, haurà de seguir les actuacions indicades en
el Procediment de comunicació de casos sospitosos, confirmats i contactes estrets de
Covid-19:
- Annex 1.1. Serveis centrals
- Annex 1.2. Serveis territorials
- Annex 1.3. Complex Educatiu de Tarragona
3.4. Altres mesures de prevenció i seguretat aplicables
3.4.1 Les mesures de prevenció i seguretat adoptades s’han de fer extensives a altre personal
treballador que accedeixi al centre de treball (visites, proveïdors, treballadors d’empreses
d’obres o serveis, contractistes o treballadors autònoms) l’empresa dels quals els ha de proveir
del material de protecció necessari. De la mateixa manera, cal garantir que els treballadors
propis quedin protegits quan es desplacin per fer la seva feina en centres de treball d’altres
empreses i organismes públics i privats.
3.4.2 Les oficines d’atenció ciutadana han de seguir les mesures específiques de prevenció i
seguretat que la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana.
3.4.3 El personal que es reincorpori presencialment al seu lloc de treball ha de complir les
mesures preventives bàsiques incloses en les Instruccions preventives bàsiques adreçades
al personal amb motiu de la reincorporació al lloc de treball (Annex 2).
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El Departament, sens perjudici de les informacions addicionals que s’adrecin al personal
adscrit, ha d’informar al personal d’aquestes mesures bàsiques i exposar-les en llocs visibles
en totes les dependències administratives i centres de treball.

4. Règim de prestació de les activitats i serveis públics
4.1. Activitats i serveis públics que s’han de prestar presencialment i activitats i serveis públics
que es poden prestar en la modalitat mixta de treball presencial i teletreball
4.1.1 Activitats i serveis públics que s’han de prestar presencialment.
S’han de prestar presencialment les activitats i serveis públics que es determinen a
continuació:
a) A les unitats administratives:
-

Els serveis relatius a les actuacions de manteniment i neteja dels espais, al control de
persones que accedeixen a les instal·lacions i a la seguretat de les instal·lacions
administratives.

-

Els serveis d’atenció a la ciutadania i registre.

b) Als centres i serveis educatius:
-

Els serveis vinculats a la gestió administrativa.
Els serveis vinculats al suport i a l’atenció de l’alumnat.
Els serveis vinculats a la vigilància, manteniment i neteja dels espais i al control de les
persones que accedeixen a les instal·lacions.

c) Al Complex Educatiu de Tarragona:
-

Els serveis de control d’accés en les franges de matí i tarda.
Els serveis d'atenció al públic: personal subaltern, telefonia i recepció.
Els serveis de manteniment.
Els serveis de cuina, neteja i office.
Els serveis de la prestació de l’assistència sanitària.
Els serveis de gestió de residències

4.1.2 Activitats i serveis públics que es poden prestar en la modalitat mixta de treball
presencial i teletreball.
En relació amb les activitats i serveis públics no inclosos en el punt 4.1.1 i, amb caràcter
general quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible, s’autoritzarà la prestació de
serveis en règim de teletreball amb un màxim de dues jornades diàries setmanals.
La reincorporació del personal als centres de treball amb la modalitat mixta de prestació de
treball presencial i teletreball es portarà a terme tenint en compte les mesures previstes al
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punt 5. S’incorporaran també els empleats inclosos en els grups de vulnerabilitat al
coronavirus SARS-CoV-2, sens perjudici del que preveu el punt 4.2.
4.2 Excepcionalment, sigui quina sigui l’activitat i el servei públic que s’ha de prestar,
s’autoritzarà la prestació de serveis en règim de teletreball de cinc jornades diàries setmanals,
en els supòsits següents:
a) Empleats públics a càrrec de menors de 12 anys, persones dependents o amb discapacitat,
quan es trobin en situació d’aïllament preventiu i coincidint amb els dies de durada d’aquest
aïllament. La situació d’aïllament preventiu de la persona en situació de dependència o del
menor s’acredita mitjançant comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre educatiu
o llar d’infants o bé amb la declaració responsable de la persona interessada. Aquesta
circumstància podrà ser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables del personal
i per la Inspecció General de Serveis de Personal. Aquest supòsit s’aplica igualment en cas
de tancament de centres educatius, de gent gran o persones amb discapacitat.
b) Els empleats públics que per la seva condició de vulnerabilitat siguin especialment sensibles
amb relació a l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2, com a resultat d’una nova avaluació
individualitzada del risc que ha de fer l’àrea de medicina del treball dels serveis de
prevenció, en la qual es tindrà en compte si s’ha completat la pauta vacunal, als efectes d’una
possible reincorporació presencial.
4.3. En els casos en què, per la naturalesa de les funcions del lloc de treball, no es puguin
prestar serveis en règim de teletreball, s’han d’aplicar els sistemes de flexibilitat horària, règim
de torns, fixació d’horaris especials, adaptacions funcionals o atribució temporal de funcions.
4.4. La reincorporació del personal de manera presencial als centres de treball, d’acord amb
la modalitat mixta de prestació de serveis i l’adequació dels centres de treball i les seves
instal·lacions, s’ha de fer a partir de l’1 de setembre de 2021.

5. Mesures de reorganització interna i flexibilitat horària en la prestació de
serveis presencials
5.1 Les persones responsables de les unitats orgàniques, a l’efecte de minimitzar els riscos
per a la salut del personal que s’hagi de reincorporar presencialment als centres de treball,
han de concretar les mesures de reorganització interna i flexibilitat horària adients de la seva
unitat. Per poder garantir el manteniment de la distància física interpersonal de seguretat, es
poden adreçar al Servei de Gestió d’Immobles i Serveis Generals i, si escau, a les unitats de
prevenció de riscos laborals perquè valori els casos o situacions que requereixin mesures
alternatives o específiques.
5.2. Les mesures de reorganització interna que es poden aplicar, alternativament o
acumulativament, són les següents:
-

Establiment d’un règim de torns, que poden ser fixos o rotatoris amb grups estables
de presencialitat.
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-

Jornades diàries que combinin el règim de prestació de serveis presencials, amb un
mínim de 5 hores, i teletreball per a la resta de la jornada, computables com a jornada
presencial a efectes de les limitacions establertes.

-

Reincorporació temporal en centres de treball diferents a l’habitual, sense canvi de
localitat de destinació.

5.3. També es poden aplicar, alternativament o acumulativament, les mesures de flexibilitat
horària següents:
-

Flexibilització de l’horari d’entrada i sortida del personal.

-

Adequació de l’horari de permanència obligatòria a l’efecte d’esglaonar l’horari
d’entrada i sortida.

-

Assignació d’horaris especials de caràcter temporal.

6. Mesures específiques derivades de les necessitats del servei
6.1. Per necessitats del servei, qualsevol empleat o empleada públic pot ser requerit per a
l’exercici de funcions diferents a les pròpies del seu lloc de treball sempre que aquestes
funcions tinguin relació directa amb la reorganització dels serveis amb motiu de l’emergència
sanitària per la covid-19 i siguin funcions pròpies del seu cos, escala o categoria.
6.2. Qualsevol empleat o empleada públic que presti serveis en règim de teletreball, amb
excepció dels que es trobin en els supòsits excepcionals del punt 4.2, ha de presentar-se al
seu centre de treball, per prestar serveis en la modalitat presencial, amb la màxima brevetat
possible, quan sigui requerit o requerida per les necessitats del servei. A aquests efectes, els
empleats han d’estar disponibles i localitzables durant la seva jornada de treball, motiu pel
qual vetllaran perquè les dades personals estiguin actualitzades al seu expedient personal.

7. Mesures en relació amb la prestació de serveis en la modalitat de teletreball
7.1. La prestació de serveis en la modalitat de teletreball s’ha de sol·licitar al o a la cap de la
unitat directiva (director o directora general, director o directora dels serveis territorials, etc.)
mitjançant el formulari habilitat a la intranet.
L’esmentada sol·licitud ha de ser resolta per la o pel cap esmentat abans de l’1 de setembre
de 2021. La resolució determinarà el nombre de jornades de teletreball autoritzades i
designarà la persona que n’exercirà la supervisió.
La unitat directiva corresponent custodiarà les autoritzacions que s’hagin fet.
7.2. La persona designada exerceix la supervisió de la prestació de serveis en la modalitat de
teletreball i juntament amb l’empleat o empleada ha de pactar les franges horàries de
disponibilitat obligatòria per interconnexió i coordinació i ha de formalitzar un pla personal de
treball.
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7.3 Les jornades que es prestin en la modalitat de teletreball equivalen a set hores i trenta
minuts, o el que correspongui d’acord amb els criteris d’homogeneïtzació de jornades que
estableix l’article 15 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del
personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat. Igualment, quan es prestin
jornades diàries que combinin el règim de prestació de serveis presencials i el teletreball, la
suma total de les hores realitzades no pot superar les set hores i trenta minuts, o el que
correspongui d’acord amb els criteris d’homogeneïtzació de jornades.
La distribució de les hores de teletreball ha de respectar la franja horària acordada de
disponibilitat obligatòria. La resta de jornada en règim de teletreball admet una flexibilitat total,
respectant les pauses i els descansos entre jornades.
7.4 Les persones autoritzades han de registrar la jornada laboral al portal de l’empleat públic
ATRI com a justificació de no presència teletreball, indicant l’hora d’inici i de finalització de la
jornada i sense superar la jornada autoritzada, la qual no és computable llevat que estigui
prèviament autoritzada.
Els dies en què es presti serveis en la modalitat presencial cal fer el registre habitual de
presència, preferentment a través del marcatge mitjançant l’opció “fitxa” que es troba a la part
privada del portal de l’empleat públic ATRI > Gestió del temps > Control horari > Marcatge.
7.5 Amb caràcter general no s’autoritzarà la prestació de serveis extraordinaris en modalitat
de teletreball. En cap cas es poden prestar serveis extraordinaris sense disposar d’una
autorització expressa prèvia de l’òrgan competent, en els termes previstos a l’article 6 del
Decret 56/2012, de 29 de maig.

8. Formació
8.1 Els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació
organitzats pel Departament o pels centres de formació dels empleats públics de
l’Administració de la Generalitat s’han de fer prioritàriament mitjançant l’ús de les tecnologies
digitals. No obstant això, en funció de l’evolució de l’emergència sanitària, d’acord amb el
criteri de les autoritats sanitàries, es podran adaptar els aforaments dels espais per a la
realització presencial d’aquestes activitats.
8.2 La realització d’activitats formatives presencials ha de garantir el manteniment de les
mesures de seguretat i salut laboral covid-19, tal com distàncies físiques i ús de mascaretes,
d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries.

9. Atenció al públic
9.1 En els serveis d’atenció al públic presencials s’han de respectar les distàncies de seguretat
interpersonal i els límit d’aforament, així com la resta de mesures de seguretat i salut laboral.

3

Per tenir habilitada aquest opció de marcatge, cal accedir al portal Atri mitjançant l’adreça de la intranet
(https://atriportal.intranet.gencat.cat), només accessible en la connexió a través dels servidors dels centres de treball.
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9.2 A les oficines d’atenció ciutadana s’han de seguir les mesures específiques de prevenció
i seguretat que la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana disposi a
aquest efecte.

10. Reunions
10.1 Amb caràcter general, les reunions de treball s’han de fer amb les eines i solucions
digitals corporatives de la Generalitat de Catalunya.
10.2 En les reunions que s’hagin de celebrar presencialment cal aplicar les mesures de
seguretat i salut laboral establertes.

11. Responsables de l’aplicació de les mesures necessàries per garantir el
manteniment de les mesures de protecció individual
Es constitueix un grup de coordinació responsable per a l’aplicació de les mesures
necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, que serà
l’interlocutor amb l’autoritat sanitària en cas que es requereixi en el marc del control d’un
eventual brot epidèmic.
Componen el grup de coordinació les persones següents:
Serveis centrals
-

La directora de Serveis
La sub-directora general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni
La sub-directora general de Personal d’Administració i Serveis
La cap de l’Àrea de Seguretat i Salut

Serveis territorials:
-

El/la director/a dels serveis territorials
El/la secretari/ària dels serveis territorials

Complex Educatiu de Tarragona:
-

El director dels Serveis Territorials a Tarragona
El gerent del Complex Educatiu de Tarragona

12. Efectes del Pla de contingència i reincorporació
Aquest Pla té efectes des de la data de la seva signatura i mentre duri la vigència de la
Instrucció 1/2021, de 6 de juliol, de mesures organitzatives, de prevenció i seguretat per a la
reincorporació als centres de treball del personal d’Administració de la Generalitat de
Catalunya amb motiu de l’emergència sanitària per la covid-19. En els casos de rebrot de la
malaltia, s’adequarà en funció del que estableixin les resolucions o instruccions de la
10/11

Secretaria d’Administració i Funció Pública, d’abast territorial o no, dictades en funció de les
determinacions de l’autoritat sanitària.
El present Pla podrà ser objecte de revisió per adaptar-se a les singularitats i les necessitats
del Departament d’Educació.

13. Difusió del Pla de contingència i reincorporació progressiva
Es fa difusió del present Pla de contingència i reincorporació progressiva a la intranet del
Departament d’Educació, així com a través de les unitats orgàniques departamentals, les
quals, al seu torn, han de vetllar perquè la difusió sigui efectiva entre el seu personal.
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Annex 1.1
Procediment de comunicació de casos sospitosos, confirmats i contactes estrets de COVID‐19 a serveis centrals

 CAS SOSPITÓS o CONFIRMAT
 CONTACTE ESTRET
(Treballador/a en AÏLLAMENT
DOMICILIARI o en PERÍODE DE
QUARANTENA domiciliària)

Formulari de
comunicació
Avís al

SUPERIOR JERÀRQUIC
Només si la persona està fent treball presencial

Avís al

Avís al

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS

Detecció i
seguiment de
contactes estrets
laborals

Seguiment del
cas sospitós i
confirmat

SERVEI D’IMMOBLES I SERVEIS GENERALS

Avís al

GRUP DE
COORDINACIÓ
RESPONSABLE

Ordenarà la neteja i
desinfecció immediata
del lloc de treball, quan
es consideri oportú.

Si la persona treballadora desenvolupa símptomes amb sospita de COVID‐19 a la feina ha de:

 Col∙locar‐se una mascareta quirúrgica, si no la porta.
 Avisar al superior jeràrquic.
 Marxar immediatament cap a casa.
 Contactar amb el metge/ssa de capçalera, per tal que valori la necessitat de realitzar una prova diagnòstica.
 Seguir les indicacions sanitàries (aïllament, quarantena, retorn a la feina, etc.)

Pas a pas
 Tota persona treballadora de serveis centrals que sigui cas sospitós, cas confirmat o contacte
estret haurà de notificar‐ho:


Al seu superior jeràrquic

 Al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, enviant el Formulari de Comunicació de casos i
contactes davant l’exposició a SARS‐CoV‐2 a través del correu electrònic
prevencio_risc_lab.educacio@gencat.cat
 El superior jeràrquic donarà avís, només en el cas que la persona treballadora estigui prestant
servei en modalitat presencial:
 Al Servei de Prevenció de Riscos
prevencio_risc_lab.educacio@gencat.cat


Al servei d’immobles i serveis
serveisgenerals.educacio@gencat.cat

Laborals,
generals,

a
a

través
través

del
del

correu

electrònic

correu

electrònic

 El Servei de Prevenció de Riscos Laborals activarà el seu protocol d’actuació davant casos i
contactes


Iniciarà el seguiment del cas sospitós o del cas confirmat.



Iniciarà la detecció de contactes laborals en el cas sospitós.



Iniciarà la detecció i el seguiment dels contactes estrets laborals dels casosconfirmats.



Si detecta contactes estrets laborals, valorarà l’adequació de les mesures de protecció.

 En situació de brot epidèmic (qualsevol agrupació de 3 o més casos confirmats o probables
amb infecció activa en els quals s’ha establert un vincle epidemiològic, investigarà i analitzarà
les possibles causes (mesures organitzatives inadequades, mesures preventives inadequades
o incompliment d’aquestes ) per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a
evitar nous brots.


Donarà avís al Grup de Coordinació Responsable.

 El Servei d’Immobles i Serveis Generals valorarà la necessitat d’ordenar la neteja i desinfecció
del lloc de treball de la persona afectada i les zones comunes que podria haver utilitzat, en base
a la presencialitat de la persona al centre de treball.
 El Grup de Coordinació Responsable, serà l’interlocutor amb l’autoritat sanitària en cas que es
requereixi en el marc del control d’un eventual brot epidèmic.
A serveis centrals, el grup de coordinació estarà composat per les persones següents:


La directora de Serveis



La sub‐directora general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni



La sub‐directora general de Personal d’Administració i Serveis



La cap de l’Àrea de Seguretat i Salut

Annex 1.2
Procediment de comunicació de casos sospitosos, confirmats i contactes estrets de COVID-19 als serveis territorials

 CAS SOSPITÓS o CONFIRMAT
 CONTACTE ESTRET
(Treballador/a en AÏLLAMENT
DOMICILIARI o en PERÍODE DE
QUARANTENA domiciliària)

Formulari de
comunicació
Avís al

SUPERIOR JERÀRQUIC
Només si la persona està fent treball presencial

Avís a la

Avís a la

SECCIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS

Detecció i
seguiment de
contactes estrets
laborals

Seguiment del
cas sospitós i
confirmat

SECRETARIA DEL SERVEI TERRITORIAL

Avís al

GRUP DE
COORDINACIÓ
RESPONSABLE

Ordenarà la neteja i
desinfecció immediata
del lloc de treball, quan
es consideri oportú.

Si la persona treballadora desenvolupa símptomes amb sospita de COVID-19 a la feina ha de:

 Col·locar-se una mascareta quirúrgica, si no la porta.
 Avisar al superior jeràrquic.
 Marxar immediatament cap a casa.
 Contactar amb el metge/ssa de capçalera, per tal que valori la necessitat de realitzar una prova diagnòstica.
 Seguir les indicacions sanitàries (aïllament, quarantena, retorn a la feina, etc.)

Pas a pas
 Tota persona treballadora d’un servei territorial que sigui cas sospitós, cas confirmat o contacte
estret haurà de notificar-ho:


Al seu superior jeràrquic

 A la Secció de Prevenció de Riscos Laborals del servei territorial, enviant el Formulari de
Comunicació de casos i contactes davant l’exposició a SARS-CoV-2 a través del correu
electrònic de la secció.
Barcelona Comarques: riscos_lab_com.educacio@gencat.cat
Baix Llobregat: prevencio_risc_lab_baix.educacio@gencat.cat
Vallès Occidental: prl_vall.educacio@gencat.cat
Maresme - Vallès Oriental: prev_risc_lab_mav.educacio@gencat.cat
Catalunya Central: prl_ccentral.educacio@gencat.cat
Girona: prevencio_risc_lab_gir.educacio@gencat.cat
Lleida: riscos_lab_llei.educacio@gencat.cat
Tarragona: riscos_lab_tar.educacio@gencat.cat
Terres de l’Ebre: riscos_lab_teb.educacio@gencat.cat
 El superior jeràrquic donarà avís, només en el cas que la persona treballadora estigui prestant
servei en modalitat presencial:


A la Secció de Prevenció de Riscos Laborals, a través del correu electrònic de la secció.



A la Secretaria, a través del seu correu electrònic

 La Secció de Prevenció de Riscos Laborals activarà el seu protocol d’actuació davant casos i
contactes


Iniciarà el seguiment del cas sospitós o del cas confirmat.



Iniciarà la detecció de contactes laborals en el cas sospitós.



Iniciarà la detecció i el seguiment dels contactes estrets laborals dels casos confirmats.



Si detecta contactes estrets laborals, valorarà l’adequació de les mesures de protecció.

 En situació de brot epidèmic (qualsevol agrupació de 3 o més casos confirmats o probables
amb infecció activa en els quals s’ha establert un vincle epidemiològic, investigarà i analitzarà
les possibles causes (mesures organitzatives inadequades, mesures preventives inadequades
o incompliment d’aquestes ) per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a
evitar nous brots.


Donarà avís al Grup de Coordinació Responsable.

 La Secretaria valorarà la necessitat d’ordenar la neteja i desinfecció del lloc de treball de la
persona afectada i les zones comunes que podria haver utilitzat, en base a la presencialitat de
la persona al centre de treball.
 El Grup de Coordinació Responsable, serà l’interlocutor amb l’autoritat sanitària en cas que es
requereixi en el marc del control d’un eventual brot epidèmic.
Al serveis territorials, el grup de coordinació estarà composat per les persones següents:



El/la Director/a dels Serveis Territorials
El/la Secretari/a dels Serveis Territorial

Annex 1.3
Procediment de comunicació de casos sospitosos, confirmats i contactes estrets de COVID-19 al Complex Educatiu de
Tarragona

 CAS SOSPITÓS o CONFIRMAT
 CONTACTE ESTRET
(Treballador/a en AÏLLAMENT
DOMICILIARI o en PERÍODE DE
QUARANTENA domiciliària)

Formulari de
comunicació
Avís al

SUPERIOR JERÀRQUIC
Només si la persona està fent treball presencial

Avís a la

Avís a la

SECCIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS de TARRAGONA

DIRECCIÓ I GERÈNCIA
del Complex Educatiu de Tarragona

Detecció i
seguiment de
contactes estrets
laborals

Seguiment del
cas sospitós i
confirmat

Avís al

GRUP DE
COORDINACIÓ
RESPONSABLE

Ordenarà la neteja i
desinfecció immediata
del lloc de treball, quan
es consideri oportú.

Si la persona treballadora desenvolupa símptomes amb sospita de COVID-19 a la feina ha de:

 Col·locar-se una mascareta quirúrgica, si no la porta.
 Avisar al superior jeràrquic.
 Marxar immediatament cap a casa.
 Contactar amb el metge/ssa de capçalera, per tal que valori la necessitat de realitzar una prova diagnòstica.
 Seguir les indicacions sanitàries (aïllament, quarantena, retorn a la feina, etc.)

Pas a pas
 Tota persona treballadora del Complex Educatiu de Tarragona que sigui cas sospitós, cas
confirmat o contacte estret haurà de notificar-ho:


Al seu superior jeràrquic

 A la Secció de Prevenció de Riscos Laborals del servei territorial de Tarragona, enviant el
Formulari de Comunicació de casos i contactes davant l’exposició a SARS-CoV-2 a través del
correu electrònic riscos_lab_tar.educacio@gencat.cat
 El superior jeràrquic donarà avís, només en el cas que la persona treballadora estigui prestant
servei en modalitat presencial:
 A la Secció de Prevenció de Riscos Laborals del servei territorial de Tarragona, a través del
correu electrònic riscos_lab_tar.educacio@gencat.cat
 A la Direcció i a la Gerència del Complex Educatiu de Tarragona, a través del seu correu
electrònic
 La Secció de Prevenció de Riscos Laborals del servei territorial de Tarragona activarà el seu
protocol d’actuació davant casos i contactes


Iniciarà el seguiment del cas sospitós o del cas confirmat.



Iniciarà la detecció de contactes laborals en el cas sospitós.



Iniciarà la detecció i el seguiment dels contactes estrets laborals dels casos confirmats.



Si detecta contactes estrets laborals, valorarà l’adequació de les mesures de protecció.

 En situació de brot epidèmic (qualsevol agrupació de 3 o més casos confirmats o probables
amb infecció activa en els quals s’ha establert un vincle epidemiològic, investigarà i analitzarà
les possibles causes (mesures organitzatives inadequades, mesures preventives inadequades
o incompliment d’aquestes ) per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a
evitar nous brots.


Donarà avís al Grup de Coordinació Responsable.

 La direcció i gerència del Complex Educatiu de Tarragona, valorarà la necessitat d’ordenar la
neteja i desinfecció del lloc de treball de la persona afectada i les zones comunes que podria
haver utilitzat, en base a la presencialitat de la persona al centre de treball.
 El Grup de Coordinació Responsable, serà l’interlocutor amb l’autoritat sanitària en cas que es
requereixi en el marc del control d’un eventual brot epidèmic.
Al Complex Educatiu de Tarragona, el grup de coordinació estarà composat per les persones
següents:


El Director dels Serveis Territorials a Tarragona



El Gerent del Campus Educatiu de Tarragona
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Annex 2
Instruccions preventives bàsiques adreçades al personal amb motiu de la
reincorporació al lloc de treball.
1.

Compliu amb totes les mesures de prevenció que us siguin indicades.

2.

Mantingueu la distància de seguretat interpersonal d’almenys 1,5 metres1.

3.

Porteu la mascareta ben col·locada i ajustada. Recorda que ha de cobrir el nas i la
barbeta i que l’has d’ajustar bé al nas, estrenyent la peça metàl·lica, si en té.

4.

Mantingueu una higiene de mans adequada. Cal rentar-se periòdicament les mans
amb aigua i sabó, o en la seva absència amb gel hidroalcohòlic

5.

Eviteu la salutació amb proximitat i el contacte físic, especialment l’encaixada de
mans.

6.

Prioritzeu l’ús de les escales i respecteu el sentit de pujar o baixar de cadascuna,
si està diferenciat.

7.

Eviteu, en la mesura que sigui possible, utilitzar equips, dispositius, estris i
objectes d’altres treballadors. En cas que sigui necessari, augmenteu les mesures
de precaució i, si podeu, desinfecteu-los abans d’usar-los. Si no és possible,
renteu-vos les mans immediatament després d’haver-los fet servir.

8.

Renteu-vos freqüentment les mans amb aigua i sabó, i utilitzeu les solucions
hidroalcohòliques. Cada rentat ha de durar almenys 20 segons, amb aigua calenta
i sabó, i fer-ho especialment després de tossir o esternudar o després de tocar
superfícies potencialment contaminades. Seguiu aquestes instruccions:

9.

a)

Fregueu-vos les mans amb aigua i sabó.

b)

Renteu-vos la part posterior d’ambdues mans, incloent-hi els dits.

c)

Entrellaceu els dits i fregueu-vos les mans de nou.

d)

Fregueu-vos els polzes i les puntes dels dits.

e)

Fregueu-vos les ungles.

f)

Esbandiu-vos les mans i eixugueu-vos-les bé amb paper d’un sol ús.

Cobriu-vos el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús en tossir i esternudar, i
llenceu-lo a continuació a una galleda d’escombraries amb tancament. Si no
disposeu de mocadors, empreu la part interna del colze per no contaminar les
mans.

10. Eviteu tocar-vos els ulls, el nas i la boca.
11. Faciliteu el treball al personal de neteja quan abandoneu el vostre lloc deixant-lo
lliure d’objectes i qualsevol element que dificulti la neteja i la desinfecció.
12. Llenceu qualsevol deixalla d’higiene personal —especialment, els mocadors d’un
sol ús— immediatament a les papereres o contenidors habilitats.
13. Si noteu que comenceu a tenir símptomes, poseu-vos immediatament una
mascareta, aviseu els vostres superiors jeràrquics o els serveis de prevenció i
extremeu les precaucions, tant de distanciament social com d’higiene mentre
esteu al lloc de treball.

1

En el moment de l’aprovació del present document la distància de seguretat interpersonal està definida en 1,5 metres. Si aquest
valor es modifica, totes les referències que hi ha en el document a distància de seguretat correspondrien al nou valor definit per les
autoritats sanitàries
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