
 

 

 

 

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR BAIX LLOBREGAT CURS 2020-2021 

Mesures preventives davant la COVID-19 

 

És responsabilitat dels pares/mares/tutors/tutores que els i les escolars es trobin en bon estat de salut abans d’accedir al 
servei de transport escolar i no presentin cap simptomatologia. 

Es responsabilitat de l’empresa transportista el compliment de totes les mesures i l’aplicació dels protocols vigents per la 
COVID-19 

Algunes mesures a destacar són:  

A la parada 

Cal evitar l’acumulació de persones i mantenir la distància de 1,5 a 2 metres entre membres de diferents unitats familiars. 

Mascaretes 

Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la 
mascareta està contraindicada.  

La mascareta és recomanable dels 3 al 5 anys i és obligatòria a partir dels 6 anys (excepte en els casos en que estigui 
contraindicat mèdicament i s’acrediti amb document mèdic). 

Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte. 

Gel hidroalcohòlic 

Els vehicles comptaran amb dosificadors de gel hidroalcohòlic a disposició de l’alumnat usuari. 

Al transport 

Es podran utilitzar la totalitat dels seients i es procurarà la màxima separació entre els usuaris. 

L’accés i la sortida del vehicle es realitzarà d’un en un, de tal manera que a les escales i/o porta només hi hagi un/a 
alumne/a, s’hauran de seguir en tot moment les indicacions dels/de les acompanyants dels vehicles. 

El personal d’acompanyament assignarà un seient fixe a cada alumne i s’haurà de respectar al llarg de tot el curs escolar. 
La llista d’assistència es realitzarà diàriament on line ( mati i tarda ) mitjançant l’aplicatiu que ha facilitat el Consell Comarcal, 
també caldrà introduir el numero de seient assignat a  cada alumne/a.  

El personal de conducció i acompanyament comptarà amb equips de protecció individual; mascareta, guants, gel 
hidroalcohòlic, etc. per a la realització segura de les seves tasques. 

L’empresa transportista després de cada servei, netejarà i desinfectarà les zones de major contacte amb els usuaris; 
baranes de les portes d’accés, nanses de la part posterior dels seients, reposa braços, cinturons de seguretat, etc. 

L’empresa operadora netejarà i desinfectarà en profunditat el vehicle diàriament a les seves instal·lacions, d’acord amb les 
mesures de seguretat establertes per prevenció de la COVID-19. 

 


