Mesures complementàries Covid-19 del servei
Punt Verd Mòbil Escolar (PVME)

1.- Per Què?
L’objecte d’aquest document és fixar les pautes i mesures necessàries per poder
restablir el servei educatiu del Punt Verd Mòbil Escolar (PVME) en condicions de
seguretat i salut durant l’actual situació de pandèmia per Covid-19 amb motiu de la
represa de l’activitat escolar 2020-2021 (prevista a la ciutat de Barcelona, el 14 de
setembre de 2020).
Les mesures i consignes de seguretat i salut establertes en aquest document es
podran veure afectades i modificades segons l’evolució de l’actual situació i les
directrius donades pels diferents organismes públics.

2.- On?
Aquestes mesures apliquennomés al PVME gestionat pel personal de SIRESA.

3.- Per començar...
El PVM Escolar té dos serveis diferenciats:


Servei de recollida. Dirigit a l’escola. Recollida de residus. Es realitza durant
les setmanes prèvies a l’inici escolar, període de Nadal i les setmanes
posteriors a la finalització del curs escolar.



Servei educatiu. Dirigit a l’alumnat i professorat. Activitat didàctica sobre la
recollida selectiva i la gestió de residus. Es realitza durant l’any escolar amb
cita prèvia per part de les escoles.

Les mesures de seguretat i prevenció vindran determinades pel tipus de servei ofert.
L’objectiu essencial d’aquestes mesures és limitar el màxim possible la interacció
entre els participants de l’activitat, tant del personal de SIRESA com dels escolars i
mestres, per poder donar compliment a totes les normes de seguretat i, en concret,
a la distància de seguretat interpersonal, una de les directrius de seguretat per
excel·lència.
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4.- Què?
Durant els serveis de recollida s’aplicaran les mesures generals y complementàries
per Covid19 per Punts Verds Mòbils (PVM). També seran d’aplicació durant la neteja i
gestió general del PVME.

Es preveuen dos supòsits respecte el servei educatiu que proporciona el PVME:



Supòsit primer: Que l’escola disposi d’espai suficient dintre del seu recinte
per poder ubicar el PVM Escolar (pati, etc.) o fora de la mateixa.
Supòsit segon: Que l'escola no disposi d'espai suficient ni a dins del seu
recinte ni tampoc a l'entorn immediat del mateix, degut a la morfologia
urbana on està ubicat (per exemple, districtes com Gràcia, Eixample, etc.).

Les mesures de seguretat s’adaptaran en funció de la circumstància on encaixi
l’escola:
A.

Mesures de seguretat si l’escola disposa d’espai per ubicar el PVM
Escolar (supòsit primer)


Es prohibeix que l’alumnat i el professorat pugi al vehicle. Només els
encarregats de SIRESA podran accedir a la caixa del camió i a les
instal·lacions d’aquest.
Per poder mantenir l’experiència educativa, el personal de SIRESA disposarà a
peu d’escala de les caixes o contenidors necessaris perquè els escolars puguin
dipositar els seus residus o els de l’escola de manera individual.



S’haurà derespectar estrictament el torn per dipositar els residus al
contenidor. Es realitzarà d’un en un i en cas que siguin molt petits, podran ser
acompanyats pel professor/a. Igualment si l’alumne necessités ajuda o
suport.



Cap persona haurà de presentar símptomes compatibles amb la
Covid-19. Es recomana prendre la temperatura als escolars abans de
realitzar l’activitat.



Mesures generals de seguretat durant l’activitat:
o Totes les persones de més de 6 anys hauran de portar mascareta de
protecció respiratòria mentre duri l’activitat.
o Mantenir la distància de seguretat, com a mínim un metre i mig, entre
el personal de Siresa i el grup classe (escolars i professorat).
o Abans de realitzar l’activitat el grup classe haurà de rentar-se o
desinfectar-se les mans. SIRESA posarà a disposició del participants de
l’activitat gel desinfectant.
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B.

El personal del PVME tindrà temps suficient(entre 5 i 10 minuts) per poder
gestionar els residus (col·locar-los als contenidors corresponents de la unitat
mòbil) entre els diferents grups classe, com també per realitzar les operacions
de neteja/desinfecció necessàries.

Mesures de seguretat si l’escola no disposa d’espai per ubicar el PVM
Escolar (supòsit segon)


Degut a les limitacions d’espai, es permetrà pujar als alumnes al camió
per dipositar els residus en els contenidors corresponents.



L’ús de mascareta serà obligatori per accedir al PVME.



Els grups hauran de ser de 10 persones com a màxim, incloent els
acompanyants. Tanmateix aquesta limitació estarà condicionada, en tot
moment, segons les limitacions establertes per les autoritats
sanitàries.



S’haurà de respectar estrictament el torn per dipositar els residus al
contenidor. Es realitzarà d’un en un. En cas que algun estudiant necessiti
ajuda o suport per part del professor/a, aquest/a el podrà acompanyar.



No es permetrà l’accés al PVME a escolars que presentin símptomes
compatibles amb la Covid-19. Es recomana prendre la temperatura als
escolars abans de realitzar l’activitat.



Mesures generals de seguretat durant l’activitat:
o Totes les persones hauran de portar mascareta de protecció
respiratòria mentre duri l’activitat.
o Intentar mantenir la distància de seguretat, com a mínim un metre i
mig.
o Abans de realitzar l’activitat el grup classe haurà de desinfectar-se les
mans. SIRESA posarà a disposició dels participants gel hidroalcohòlic
perquè abans de pujar al PVME tothom es desinfecti les mans.



El personal del PVME haurà de tenir el temps suficient per tal de poder
gestionar i ordenar correctament els residus aportats entre els canvis dels
diferents grups que realitzin l'activitat, així com per realitzar les tasques de
neteja/desinfecció necessàries. Aquest període temps haurà de ser 5-10
minuts aproximadament.

Mesures Covid19 PVM Escolar3(3)

