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PROTOCOL DE VENTILACIÓ, DESINFECCIÓ I NETEJA 
 

2.1. Pautes de ventilació  

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la              

sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.  

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les               

finestres obertes.  

Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin                

d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del           

Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en            

establiments i locals de concurrència humana.  

Fins a nou avís, NO es podran utilitzar els sistemes de climatització de l’escola. 

 

2.2. Pautes generals de neteja i desinfecció  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys             

diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de              

concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en                

espais exteriors de concurrència humana.  

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les                

actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les             

superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la              

seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.           

Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment,             

que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de             

cada producte.  

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir                

la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en               

aquells de màxima concurrència.  

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual                

en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús            

que indiqui l’etiqueta de cada producte.  

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb           

diferents tipus de desinfectants, com poden ser:  

• Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una              

concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o               

bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció               

dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1               

part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar            

diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una            

desinfecció eficaç.  

• Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de              
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l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de            

l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts               

de l'alcohol etílic de 96o amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)  

• Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual            

que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua             

oxigenada i 5 parts d'aigua.  

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida          

autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.  

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar            

tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat            

amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com            

a mínim 1 vegada al dia.  

2.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció  

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots           

aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més            

contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser              

compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.              

Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material.  

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:  
- Interruptors i timbres (aparell electrònic)  
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris, arxivadors.   
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors  
- Taules  
- Cadires  
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  
- Aixetes  
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir            
l’adequada higiene de mans en tot moment.  
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent  

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 

El personal docent que estigui utilitzant un espai de l’escola, serà el responsable de              
desinfectar els interruptors i les manetes de les portes o armaris que es facin servir. A                
cada classe hi haurà un esprai i paper per poder desinfectar.  

 
 


