Condicions de participació en el Servei laboral determinades
per la COVID-19
1. El Servei Laboral el prestarà l'Ajuntament de Museros al CEIP Blasco Ibáñez durant tot el curs
escolar 2020-2021, sempre que l'activitat lectiva siga presencial i sempre que la situació
epidemiològica ho permeta, segons les indicacions de les autoritats sanitàries.

2. Els xiquets i les xiquetes hauran d'accedir al col·legi proveïts de la seua mascareta de protecció a

partir dels 6 anys. Hauran de complir els protocols de seguretat i les mesures personals d'higiene i
prevenció obligatòries establides per l'escola o que es disposen en funció de les recomanacions
sanitàries.

3. La disposició dels xiquets i de les xiquetes en el Servei Laboral es farà segons els grups de

convivència estable (GCE) establits per el CEIP Blasco Ibáñez. Les persones responsables del
servei controlaran l'adequat compliment de tots els protocols i de les normes de seguretat
establides, com la distància mínima interpersonal d'1,5 metres als accessos al centre escolar i a
les zones comunes. El personal del servei podrà atendre a més d'un GCE, sempre que es
garantisca la distància de seguretat entre aquests, amb ús obligatori de mascareta i d'altres equips
de protecció individual adients, si escau.

4. Es durà un registre amb la relació de l'alumnat assistent, de manera que, si es detecta un contagi,
es puga fer la traçabilitat sobre les persones que s'haurien d'aïllar.

5. Durant l'horari del Servei Laboral, en el supòsit de sospita, per iniciar símptomes al centre, es
conduirà l'alumnat a l'espai COVID-19, es contactarà amb la família i un responsable del servei
s'ocuparà del xiquet o de la xiqueta fins que arriben els seus progenitors o tutors.

6. Al Servei Laboral, no podrà assistir cap xiquet o xiqueta que haja tingut contacte estret amb un cas
sospitós, o confirmat en almenys 14 dies, o que presente símptomes compatibles amb la COVID19, i els pares o les mares estan obligats a informar a les persones responsables del servei,
mitjançant el telèfon de l'Ajuntament (961441680) o del CEIP Blasco Ibáñez (961441626 Infantil o
961452053 Primària).

7. El xiquet o la xiqueta que presente condicions de salut que el faça més vulnerable per a la COVID-

19 (com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer,
immunodepressió o hipertensió arterial), podrà assistir al Servei Laboral, sempre que mantinga les
mesures de protecció rigoroses, si la seua condició clínica estarà controlada i que no hi haja
indicació mèdica de no fer-ho, amb declaració responsable que figura a la sol·licitud.

Totes les mesures i recomanacions contemplades s'hauran d'adaptar d'acord amb l'evolució de la
situació epidemiològica, a les indicacions de les autoritats sanitàries i a les guies, protocols i
procediments d'actuació existents o que es desenvolupen per a cada escenari previst de
transmissió del SARS-CoV-2.

