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Preinscripció de l’ESO presencial amb seguretat
Del 19 al 22 de maig únicament amb cita prèvia

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial,
us informem de com es farà l’atenció presencial per dur el tràmit amb total garantia
de salut i seguretat.
● Difondrem a la porta principal les normes d’higiene necessàries.

●

Abans de l’entrada al centre, es dispensarà gel hidroalcòholic viricida a la
persona que ha d’entrar per tal que realitzi una higienització de mans.

● Establirem vies separades d’entrada i de sortida per evitar fluxos creuats de
persones.

● Garantirem una distància mínima entre les persones de 2 metres.

● No s’atendrà a més d’una persona alhora.

● Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions
(preferiblement, una sola persona)

●

L’accés del públic al centre es limitarà als espais estrictament necessaris per a
la presentació de les sol·licituds.

●

Es considera adequat que a l’interior dels centres estiguin únicament les
persones que estan sent ateses i que la resta esperi el seu torn a l’exterior.

● Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la
sol·licitud emplenada des de casa. Si heu d’emplenar les sol·licitud en paper, us
recomanem que porteu el vostre propi bolígraf.

● Recordar la recomanació de portar mascareta i guants.

● No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de
confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per
escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

● D’altra banda, s’estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de
les instal·lacions; la instal·lació de mampares de protecció per als treballadors -i
quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels
treballadors-; i l’ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i
de guants per personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic.

