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Estimada directora / Estimat director:

A conseqüència de l'actualització de les mesures de prevenció, higiene i promoció de la
salut enfront de la COVID-19 per als centres educatius realitzada pel Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, han elaborat un document conjunt, que s'adjunta a la present carta,
denominat “Pautes de prevenció, higiene i promoció de la salut per a centres educatius en el
context de la COVID-19. Curs 2022-2023”.
El citat document deixa sense efecte el “Protocol de protecció i prevenció enfront de la
transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius d'ensenyaments no universitaris de
la Comunitat Valenciana. Curs 2021-2022”, de les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública
i d’Educació, Cultura i Esport -l'última actualització del qual va ser realitzat el 30/03/2022. Per
tant, ja no és necessari que els centres disposen d'un Pla de Contingència, que s'establia en
l'apartat C del mencionat protocol.
En aquest sentit, també deixa de ser aplicable el “Pla de contingència i continuïtat en el
treball durant les fases de nova normalitat dels centres docents públics dependents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport” document elaborat conjuntament per la Sotssecretaria
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Direcció General de Personal Docent, i l'última
actualització del qual es va realitzar el setembre de 2021.
El document elaborat inclou unes pautes generals de prevenció (etiqueta respiratòria,
higiene de mans, ventilació i neteja i desinfecció) i unes pautes relatives al funcionament dels
centres, que haureu de tindre en compte en l'organització d'aquests.
En relació amb les pautes per a casos i contactes, s'indica que les mesures a adoptar són
les indicades per a la població en general, no establint-se ni actuacions ni mesures específiques
addicionals en l'àmbit educatiu.
Finalment s'inclou un apartat amb recomanacions de promoció de la salut en l'entorn
educatiu.
Com sempre, esperem que el document us resulte d'utilitat a l'hora de resoldre de
manera satisfactòria les incidències relacionades amb la COVID-19 que encara, de manera
puntual, es puguen continuar produint.
Reiterem una vegada més que estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol
dubte que se us plantege i per a ajudar-vos en el vostre quefer diari.
Aprofitem per a donar-vos les gràcies, novament, pel vostre esforç i per la vostra
dedicació.

Rebeu una salutació molt cordial.
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