
25 de març de 2020

Nota del servei de prevenció del personal docent davant la infecció del SARS-CoV-2
(COVID-19) pels treballadors docents dels centres educatius no universitaris 

El Servei de Prevenció de personal docent i mentre s´estan aplicant les mesures de
confinament  decretades pel Govern d’Espanya, el GOIB i les mesures aplicades per la
Conselleria, està duent a terme el seguiment dels contactes estrets mitjançant la vigilància
activa o passiva tal i com descriuen els protocols del Ministeri de Sanitat i Salut Publica
del GOIB. 

Malgrat que els treballadors docents estiguin al seu domicili, l’àrea sanitària del servei es
posa a la vostra disposició per donar – vos assessorament telefònic i per consultar via
telefònica qualsevol dubte o actuació.

És molt important que compliguem tots les mesures de confinament decretades pel
Govern.

En el supòsit de presentar algun símptoma que faci pensar amb la malaltia ( febre,
tossina, dificultat respiratòria…. ) podeu contactar amb els telèfons següents: 

Servei de Prevenció de personal docent: 971176037. Horari de dilluns a divendres de 8,00
a 15,00h
IB Salut : 902079079 / 971437079. Horari de dilluns a divendres de 7.00 a 21.00 h
Caps de setmana i festius: al vostre PAC
Al 061 si és urgent 

El servei de prevenció determina en un primer triatge  quins  treballadors docents
procedeix o no que estiguin aïllats segons els protocols del Ministeri de Sanitat i de la
Direcció General de Salut Pública del GOIB

Recomanam que us mantingueu informats a través de les fonts oficials de les darreres
mesures que cal adoptar per fer front a la situació provocada per la pandèmia del SARS-
Cov-2 (COVID-19).

Les fonts oficials són: 

https://www.mscbs.gob.es/ 
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/?campa=yes

Recordam les mesures higièniques: 

En tossir o esternudar, cobriu-vos la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un
mocador d’un sol ús. - Evitau tocar-vos els ulls, el nas i la boca. - Rentau-vos les mans
freqüentment.

http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/?campa=yes

