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RECOMANACIONS GENERALS

Davant l’escenari epidemiològic actual es continua recomanant mantenir la prudència i
vetllar pel compliment de les mesures quan se celebri qualsevol tipus de celebració o
esdeveniment als centres educatius.
Requisits d’accés. No pot participar en les celebracions cap persona que presenti
simptomatologia compatible amb la covid-19, ni que tingui una prova positiva per covid-19 o
hagi estat designada com a contacte estret d’un cas positiu en els 7 dies anteriors i que tingui
indicació de quarantena. En cas de ser un contacte estret immunitzat, és recomanable disposar
d’un TAR negatiu per participar a la celebració.
Organització de l’accés. Per evitar aglomeracions s’aconsella que l’entrada i la sortida a l’espai
o recinte es faci de manera esglaonada.
Aire lliure. Es recomana dur a terme les festes i celebracions en un espai exterior, encara que
impliqui que les persones participants hagin d’anar abrigades.
Famílies. Poden assistir a les rues i celebracions de carnestoltes quan el centre educatiu així ho
indiqui, seguint totes les mesures de prevenció i protecció enfront de la covid-19 establertes i
prioritzant la seva presència en els espais exteriors. Si la celebració es fa en espais interiors, es
recomana limitar el nombre d’acompanyants a un per infant.
Ventilació. Si no és possible dur a terme la totalitat de la celebració en un espai exterior, s’ha de
fer en un espai interior que garanteixi una renovació completa i continuada de l’aire.
Preferentment, s’ha d’optar per una ventilació natural i, si no és possible, cal seguir les normes
de ventilació relatives als sistemes de climatització. Es recomana mantenir portes i finestres
obertes durant tot el temps que duri la celebració amb ventilació creuada per assegurar que hi
hagi renovació constant de l’aire. En qualsevol cas, l’espai ha d’haver estat ventilat prèviament a
l’arribada de les persones que hi participin.
Aforament i distància de seguretat:
Espais exteriors: es poden dur a terme celebracions amb l’aforament màxim que permeti
disposar de 2,5m2 per persona.
Espais interiors: cal garantir una ventilació adequada de l’espai. L’aforament màxim és
el que permeti disposar de 2,5m2 per persona.
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Mascareta. Tot l’alumnat a partir de primer d’educació primària que participi en les rues o
celebracions ha de portar la mascareta col·locada correctament, de manera que cobreixi el nas i
la boca, exceptuant els casos en què l’ús estigui contraindicat. També han de portar la mascareta
en tot moment el personal del centre i les famílies. En compliment de la normativa actual, la
mascareta s’ha d’utilitzar tant en espais interiors com exteriors.
Higiene de mans. Tothom que accedeixi a la festa o celebració ha de realitzar rentat o higiene
de mans.
Neteja i desinfecció. Sempre que sigui possible, es recomana intensificar la neteja i desinfecció
de les superfícies de contacte més comú (poms de les portes, taules, etc.).
En el cas dels lavabos, cal mantenir-ne la ventilació continuada i dur-hi a terme la neteja i
desinfecció amb la periodicitat que requereixi la concurrència a l’acte de celebració. Els lavabos
han de disposar de sabó i tovalloles de paper d’un sol ús per eixugar-se les mans i paperera amb
tapa, pedal i equipada amb bossa interior. Es recomana afegir senyalització que indiqui la
seqüència correcta d’ús de l’inodor: abaixar la tapa, estirar la cadena i rentar-se les mans.
RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES
Rues de carnestoltes. Es recomana que es duguin a terme a l’espai exterior. Els infants a partir
de primer d’educació primària han de participar a la rua amb mascareta. En el moment actual,
es recomana que les rues no siguin acompanyades per instruments de vent. Hi ha d’haver una
distància mínima de 2 metres entre els infants i el públic assistent. Durant la rua els infants han
d’anar agrupats segons els seus grups de convivència estable i mantenir almenys 2 metres de
distància amb la resta de grups.
En cas de pluja, el centre ha de disposar d’una planificació alternativa a les rues exteriors i que
compleixi totes les mesures abans esmentades.
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