AUTOCARS BARRERA S.L, PROTOCOL TRANSPORT ESCOLAR COVID-19

1.CONDUCTOR I AUTOCAR:
1.1- El conductor de l’autocar portarà mascareta de seguretat cobrint nas i boca,i solució
hidroalcohòlica, mocadors d’un sol ús, bosses de mareig i paper de neteja d’un sol ús, tant
per ús personal, com pels usuaris del transport i cada dia comprovarà que hi hagi tot
aquest material i es farà la corresponent reposició, per realitzar els serveis del dia següent.
1.2- Els autocars sortiran de la central amb una desinfecció profunda, entre serveis sinó es
possible una desinfecció profunda, (per falta de temps o mitjans per no estar a la central)
el conductor desinfectarà les zones comunes com poden ser baranes, reposa braços i
altres espais on hagi més contacte per part dels usuaris i efectuarà una neteja amb un
nebulitzador desinfectant anticovid-19, que sigui autoritzat en el llistat que publica el
Ministeri de Sanitat i s’utilitzaran els EPIs adequats per dur-la a terme i paper de neteja
d’un sol ús.
1.3- Els autocars portaran un registre de neteges totals i parcials que hauran de complimentar
els conductors cada vegada que realitzin una neteja total o parcial.
1.4- A diari es buidaran les papereres o qualsevol altre tipus d’escombraries que puguin haver
dins dels vehicles (fent servir el material de protecció EPIs), per part de la persona que
efectuï la neteja. I es col·locarà una nova bossa de deixalles.
1.6-En general no s’haurà d’utilitzar el maleter comú de l’autocar, si en algun cas, pel volum
de l’objecte, fos necessari, els alumnes s’hauran d’apropar al maleter en fila i mantenint
les distancies.
1.7-Evitar el contacte proper/directe amb la resta de passatgers (mantenir la distància de
seguretat).
1.8-Els conductors hauran d’assegurar una bona ventilació dels vehicles. En el cas de que
disposin de dues portes i en la mesura del temps possible, s’hauran d’obrir les dues portes
per afavorir una correcta ventilació.
1.9-Tots els vehicles de la nostra flota porten un purificador d’aire ECO 3 d’Hispacold, instal·lat
per un servei oficial , el qual durant els trajectes desprèn gas ozó per eliminar males olors,
neutralitza bactèries, virus, fongs, al·lergògens i gèrmens, augmenta la concentració
d’oxigen evitant que l’aire es viciï, disminueix la possibilitat de contagi d’enfermetats,
actua en partícules en suspensió i elimina alguns contaminants químics.

2.MONITORES: (aquest servei no depen de l’Empresa d’Autocars que realitza el Transport)
2.1-Les monitores hauran de portar mascareta de seguretat, pantalla protectora i líquid
hidroalcohòlic per a ús personal, i facilitaran als usuaris el líquid hidroalcohòlic.
2.2-Les monitores hauran de disposar de les llistes d’usuaris i la classe a la que pertanyen i si
fos possible d’un plànol de l’autocar per tal d’assignar un seient fixa a cada nen, intentant
agrupar-los per grups estables com els que formen a la seva classe.
2.3-Les monitores apuntaran cada dia quins nens han fet ús de l’autocar.
2.4-Les monitores ajudaran a col·locar les motxilles als petits a la part superior de les safates
dels autocars i els grans les col·locaran ells.
2.5-Les monitores tenen la potestat de no permetre l’entrada a l’autocar a l’alumne que no
porti mascareta o tingui símptomes evidents de trobar-se malalt.

3.USUARIS:
3.1-Per entrar a l’autocar els nens hauran de:
-

-

-

Haver fet la sol·licitud i estar inclosos en les llistes d’usuaris
Portar el compromís parental de no portar al nen amb febre a l’autocar.
Portar mascareta. Obligatòria pels alumnes de 6 anys o més, i recomanable pels
alumnes de 3, 4 i 5 anys. Els nens d’infantil que portin mascareta a l’autocar hauran
de portat una bossa petita a la motxilla per guardar la mascareta fins la sortida de
l’escola.
Col·locar-se en fila i mantenint distàncies a la parada i entrar d’un en un.
Asseure’s al seient que l’indiqui la monitora i que serà fixa tots els dies.
La sortida serà esglaonada, i els alumnes no s’ajuntaran en el passadís de l’autocar.
Els nens que fan diferents rutes o parades per motius familiars hauran d’establir una
única ruta.
Els pares dels nens que no tinguin control d’esfínters hauran de portar un protector de
seient a l’autocar.
A l’accedir i al sortir de l’autocar utilitzaran el gel desinfectant de mans que hi haurà en
els vehicles a disposició dels usuaris.
Evitar contacte directe amb altres usuaris i intentar mantenir la distància mínima de
seguretat.
No compartir les seves pertinences personals.
Evitar en la mesura del possible el contacte de les mans amb els ulls, nas i boca.
No utilitzar en cap cas el servei de transport escolar si es tenen símptomes
compatibles amb el COVID-19 , o si ha tingut contacte amb algú que presenti
símptomes o hagi estat diagnosticat de COVID-19.
En les parades del bus els alumnes i els seus acompanyants han de mantenir la
distància de seguretat en la mesura del possible, i sobretot quan no siguin del mateix
grup estable de l’escola.

Usuaris amb problemes de salut amb contraindicació d’us de mascareta.
-

Els alumnes que per malaltia no puguin portar mascareta han de portar un justificant
mèdic.
Els Pares dels alumnes d’educació especial que no puguin portar mascareta per manca
d’autonomia personal o trastorns de conducta, han d’indicar-ho en la declaració
responsable.

