
Estimada directora, Estimat director:

En el BOE del dimecres 20 d'abril es va publicar en Reial decret 286/2022, de 19 d'abril pel qual

es modifica l'obligatorietat de l'ús de les màscares durant la situació de crisi sanitària

ocasionada per la COVID-19, en el qual s'estableixen els àmbits en els quals la màscara

continuarà sent obligatòria, així com les excepcions a aquesta obligació.

En el seu preàmbul s'indica que es recomana per a totes les persones amb una major

vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 que es mantinga l'ús de la màscara en qualsevol

situació en la qual es mantinga contacte prolongat amb persones que es troben a una distància

inferior a 1.5 metres.

En l'última actualització del “Protocol de protecció i prevenció contra la transmissió i contagi

del SARS-COV-2 per a centres educatius d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat

Valenciana per al curs 2021-2022”, de data 30 de març de 2022, que se us va remetre el passat

4 d'abril s'indicava, respecte a l'ús de la màscara, que seria aplicable la normativa vigent

respecte a les mesures preventives enfront de la COVID-19.

Així doncs, a partir del dilluns 25 d'abril en l'àmbit educatiu s'aplicaran les mateixes mesures

que en l'àmbit comunitari s'estableixen per a la població en general.

Els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la COVID-19

continuen sent la higiene de mans, la neteja i la ventilació de les instal·lacions.

Per tant, en relació a l'ús de la màscara en els centres educatius s'ha de tindre en compte el

següent:

- L'ús de les màscares deixa de ser obligatori amb caràcter general en tots els espais del

centre educatiu tant per a l'alumnat com per al professorat i personal no docent dels centres.

Però a més d'aquest principi general cal tindre en compte el següent:

- Totes les persones majors de 6 anys, no incloses en els supòsits d'excepció, hauran

d'usar les màscares en el transport escolar.

- Tant les persones positives per a COVID-19 com els seus contactes estrets, en els 10

dies següents a l'inici dels símptomes o al diagnòstic en els casos asimptomàtics, haurà de

portar màscara quirúrgica (UNE-EN 14386)

- És necessari l'ús de màscara com a mesura de protecció en persones treballadores amb

una major vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 (majors de 60 anys,

immunodeprimides intrínseques o extrínseques i embarassades), en aquelles situacions en les

quals es tinga contacte prolongat amb persones a una distància menor de 1,5 m.

- És recomanable l'ús de màscara, en aquells espais en els quals no es puga mantindre la

distància de seguretat de 1,5 metres i la ventilació no estiga garantida.

Des del centre educatiu es tindrà especial atenció i respecte a les persones que vulguen

continuar usant les màscares en situacions de no obligatorietat, fomentant el respecte a la

diversitat.

En relació amb el Pla de contingència del vostre centre us comuniquem que no és necessari

que el torneu a elaborar, sinó que és suficient que apliqueu en el vostre centre les novetats en



relació a l'ús de les màscares contingudes en el present escrit i que les traslladeu als diferents

sectors de la comunitat educativa.

Reiterem una vegada més que estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que

se us plantege i us donem les gràcies novament pel vostre esforç


