Transport d’infants
En el transport, com en d’altres àmbits, cal seguir sempre les mesures de protecció. Les
més importants son el rentat de mans freqüent i el distanciament físic. En tractar-se d’un
espai tancat i amb unes dimensions reduïdes, caldrà que infants i adolescents i la resta de
persones involucrades segueixin les recomanacions per tal de minimitzar el risc de contagi.
Es recomana optar per aquelles modalitats de desplaçament que millor permetin mantenir
la distància entre persones. Sempre que sigui possible, nens, nenes i adolescents aniran al
centre educatiu a peu. En segon terme es poden utilitzar patinets (no elèctrics) i bicicletes.
Les indicacions que s’expliquen a continuació inclouen la sortida del domicili, el trajecte en
qualsevol dels mitjans de transport disponibles (autocar, autobús, metro, tramvia...) i
l’arribada al centre educatiu. En cas de disposar de més d’una alternativa de transport,
s’optarà per la menys utilitzada.
Indicacions abans de sortir de casa
Les famílies han de dur a terme una comprovació de l’estat de salut dels seus fills i filles
abans de sortir de casa. Per a poder assistir a les activitats programades cal que:
•

•

L’infant o adolescent no presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre
quadre infecciós 1.
No hagi tingut contacte amb convivents o contactes estrets amb positiu confirmat
o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

1. Rentat de mans sistemàtic. Els infants i adolescents han de conèixer i practicar la
tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020):
Pas 1: mulleu-vos les mans amb aigua
Pas 2: apliqueu prou sabó per cobrir les mans humides
Pas 3: fregueu totes les superfícies de les mans, incloses la part posterior
de les mans, entre els dits i les ungles almenys 20 segons
Pas 4: esbandiu bé les mans amb aigua corrent
Pas 5: eixugueu les mans amb un drap net i sec, una tovallola d’un sol ús o
assecador de mà.
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Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de
simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
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2. Mascareta. Una de les principals indicacions de mascareta en infants i adolescents
és el desplaçament en transport col·lectiu. La mascareta s’utilitzarà en infants a
partir de 3 anys i pot ser quirúrgica o higiènica. Cal posar-la seguint les indicacions
i evitar tocar-la un cop està col·locada. Si el desplaçament fins al transport no és
excessivament llarg, es recomana col·locar la mascareta a casa. També recordarem
als infants que han d’evitar tocar-se la cara tant com els sigui possible.
3. Mocadors de paper, gel hidroalcohòlic. Es recomana que tots els infants portin
mocadors de paper, amb la indicació de no reutilitzar-los i llençar-los a la brossa
després de fer-ne ús. Els nens i nenes ≥ 8 anys i adolescents poden portar una
ampolleta de gel hidroalcohòlic d’ús individual.
4. Material escolar. Es recomana que infants i adolescents portin únicament aquell
material que sigui imprescindible per a les activitats programades.

Indicacions a l’accés al vehicle de transport i durant el trajecte

En les parades de bus, quan es recullen i deixen als 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.
A la tornada a l’activitat:
• Es recomana rentar-se les mans adequadament abans de sortir de l’escola , si això
no es possible o en cas de dubte la persona acompanyant tindrà un dispensador de
gel hidroalcohòlic per utilització dels ocupants del vehicle abans d’entrar.
• Mentre s’està esperant a entrar a l’autobús, la persona acompanyant s’ocuparà de
que es mantingui la distància de seguretat (aproximadament 1,5 metres).
Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada.
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Cal ocupar els seients mantenint la distància de seguretat (segons el Document de 14 d’abril
de Protecció civil amb una ocupació màxima de 1/3) .

Exemple d’ocupació dels seients per tal de mantenir la distància de seguretat 2:

En el cas d’ús de transport públic
Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada i seguir les
indicacions generals per a l’ús del transport públic. En aquelles estacions que disposin
d’ascensor, cal evitar-ne la utilització si no és estrictament necessari.

Indicacions a l’arribada al centre ones realitza l’activitat
L’arribada als centres educatius generalment es farà de forma esglaonada. Cal respectar
els horaris establerts per tal d’evitar aglomeracions. Nens, nenes i adolescents es retiraran
la mascareta un cop al centre educatiu i tot seguit es rentaran les mans. Si no és d’un sol
ús, es recomana guardar la mascareta dins d’una bossa.
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Els infants que conviuen a la mateixa llar poden ocupar seients contigus.
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EL TRANSPORT

1. Neteja i desinfecció
Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies
pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és recomanable que s’intensifiquin els
procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme en espais de
concurrència humana.
La neteja 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.
Els vehicles de transport col·lectiu han de ser netejats i desinfectats diàriament seguint
els protocols específics dissenyats per a la pandèmia.
Desprès de cada servei cal garantir una bona ventilació i una neteja i desinfecció de les
superfícies de contacte freqüent. (Per a més informació veure Annex 1).

2. Les persones conductora i acompanyant
La persona conductora i la persona acompanyant:
•

•
•
•

No han de presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós 3, ni han de haver tingut contacte amb convivents o contactes estrets
amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
Han de rentar-se les mans adequadament amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic
abans i desprès de cada servei.
Han d’utilitzar mascareta quirúrgica.
Han de guardar distància física adequada.

3
Per a reincorporar-se de nou a l’activitat les persones han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas
de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
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ACTUALITZACIÓ DE LES RECOMANACIONS RELATIVES AL TRANSPORT*

En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles
de fins a nou places, inclòs el conductor, quan no totes convisquin al mateix domicili,
podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que respectin la
màxima distància possible entre els ocupants. Caldrà utilitzar mascareta.
En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el
conductor, podran desplaçar-se dues persones per cada fila addicional de seients
respecte la del conductor, s'ha de garantir, en tot cas, la distància màxima possible entre
els seus ocupants. Caldrà utilitzar mascareta.
En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en
autobús, així com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin
d'anar asseguts, es podran fer servir la totalitat dels seients. Quan el nivell d'ocupació
ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris. Caldrà utilitzar
mascareta.

Ús de mascareta en el transport:
•

En persones a partir de 6 anys: obligatòria (quan no existeixi contraindicació).

•

En infants de 3 a 5 anys: recomanable (quan no existeix contraindicació).

*Segons l’ordre ministerial SND/507/2020 del 6 de juny de 2020.
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