MESURES DE SEGURETAT DAVANT LA COVID-19 EN EL SERVEI DE
TRANSPORT ESCOLAR GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ
Amb l’inici del nou curs escolar 2020-2021 es posa en marxa el servei de transport
escolar a les escoles i instituts de la comarca.
El Consell Comarcal del Baix Empordà, juntament amb la col·laboració de les empreses
que presten el servei de transport escolar a les diferents rutes, d’acord amb les directrius
del Departament d’Educació de la Generalitat, ha establert unes mesures de seguretat
davant la situació actual de la COVID-19.
És molt important la col·laboració de totes les parts –famílies, alumnat usuari del
transport, personal del servei (conductor i monitoratge acompanyant)– en el compliment
d’aquestes mesures per tal que el transport escolar es desenvolupi amb la màxima
seguretat per a tothom.
Les mesures que es detallen a continuació són de compliment obligatori per poder
fer ús del servei i es podran anar adaptant en funció de l’evolució de la pandèmia,
d’acord amb el que estableixin les autoritats competents:

1. L’alumnat que tingui símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultats per respirar, etc.) no podrà accedir al transport escolar. És important
que la família verifiqui, abans de sortir de casa, l’estat de salut del seu fill/a.
2. L’ús de la mascareta en el transport escolar és obligatori per a l’alumnat a
partir de 6 anys i recomanable pel de 3 a 5 anys. S’ha d’accedir al bus amb
la mascareta ben col·locada (tapant nas i boca) i mantenir-la posada durant
tot el trajecte fins que s’arribi a l’aula. L’alumnat que no la porti, tindrà
prohibit l’accés al bus, exceptuant aquelles persones per a les quals l’ús de la
mascareta està contraindicada. En aquest cas, caldrà justificar-ho prèviament al
Consell Comarcal amb un justificant mèdic.
Recomanem que cada alumne/a porti una mascareta de reserva per si
aquesta es trenca o perd.

3. El personal de monitoratge encarregat de la vigilància de l’alumnat determinarà
quina serà la porta d’accés al bus amb la finalitat de minimitzar la circulació dins
del vehicle. També assignarà a cada alumne/a un lloc fix al vehicle, que haurà
de respectar des del primer dia de servei fins a l’acabament del curs
escolar.

4. A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen els infants i adolescents,
és molt important que entre les unitats familiars es mantingui una distància
física adequada i es portin posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació
de famílies en un espai reduït.
5. L’empresa de transport escolar netejarà i desinfectarà els autobusos abans
d’iniciar cada nou servei, tant d’anada com de tornada.
6. Tot el personal del servei ha estat format en les mesures de seguretat que
s’han de prendre davant la COVID-19.

AVÍS!
L’APLICACIÓ D’AQUESTES MESURES DE SEGURETAT POT COMPORTAR,
DURANT ELS PRIMERS DIES DE CURS, ALGUNS RETARDS SOBRE ELS
HORARIS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR FIXATS.

SI ES COMPROVA QUE AQUESTA SITUACIÓ ÉS REITERATIVA, AQUESTS
S’ACTUALITZARAN AL TEMPS REAL DE LA RUTA, PRÈVIA COMUNICACIÓ A
LES FAMÍLIES A TRAVÉS D’SMS.
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