PROTOCOL D’UTILITZACIÓ DE L’ESPAI: CURES AUXILIARS
D’INFERMERIA
Curs 2020-2021

PROTOCOL UTILITZACIÓ AULA TALLER DE CAI (ALUMNES)
Abans d’entrar l’alumnat:
1.
2.
3.
4.

Mantindrà unes bones condicions higièniques corporals i de la roba.
Portarà els cabells recollits, ungles de les mans tallades i sense cap tipus d’esmalt.
Entrarà amb la part de dalt del pijama d’infermeria.
Entrarà amb tot el que sigui necessari per fer la classe, ja que un cop dins no es podrà
sortir fins el canvi de classe.

Un cop dins l’aula taller:
1. Els alumnes que no facin pràctica seuran al seu lloc seguint la mateixa normativa que a
l’aula de CAI.
2. Els alumnes que tinguin pràctica faran un rentat de mans higiènic.
3. Els proporcionarem guants d’un sol ús i pantalla de protecció facial.
4. Un cop finalitzada la pràctica desinfectaran la zona de treball i la pantalla, llençaran els
guants al seu lloc i tornaran a fer un rentat de mans higiènic.
*Aquest protocol el farà l’alumnat sota la supervisió del professorat, és un procediment que
s’avalua, ja que forma part del seu aprenentatge.

NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DE MATERIALS I LLENCERIA DE L’AULA TALLER DE CAI
(PROFESSORS I ALUMNES)

1. Els guants són d’un sol ús i es llençaran a les escombraries corresponents.
2. Les pantalles de protecció facial i l’instrumental o material sanitari es desinfectaran (1)
després de cada ús.
3. El material fungible que puguem tornar a utilitzar el posarem en «quarantena» (2). Si està
massa malmès per a la seva reutilització, el llançarem a les escombraries corresponents.
4. Els ninos de simulació els desinfectarem (1) després de cada ús. No es farà en cap cas la
insuflació als simuladors de RCP.
5. La llenceria que utilitzem la posem en quarantena (1) després de cada ús. Es durà a la
bugaderia (3) un cop cada quinze dies o quan faci falta.
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6. Es demanarà a la coordinadora el material fungible que necessitem amb prou previsió.
7. No es farà cap pràctica en què no puguem garantir la seguretat de les persones.

1. PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES, INSTRUMENTAL I DE MATERIALS DE
L’AULA TALLER DE CAI (PROFESSORS I ALUMNES)
MATERIAL
Guants d’un sol ús
Lleixiu (hipoclorit de sodi 0,1%)
Aigua
Palangana
Baieta

PROCEDIMENT
1. Farem una dilució amb lleixiu al 0,1% d’1:50 que equival a 20ml de lleixiu per cada litre d’aigua.
2. Amb una baieta impregnada d’aquesta dilució es netejaran les superfícies instrumentals o els
materials utilitzats.
3. Un cop acabat deixarem ben netes la baieta i la palangana al seu lloc.

*Aquest protocol el farà l’alumnat sota la supervisió del professorat, és un procediment que
s’avalua, ja que forma part del seu aprenentatge·

La desinfecció d’algunes superfícies també la podem fer amb alcohol 70% tal com ho fem en
entorns sanitaris.
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2. PROTOCOL DE QUARANTENA DE MATERIAL FUNGIBLE I LLENCERIA DE L’AULA TALLER DE CAI
(PROFESSORS I ALUMNES)

MATERIAL FUNGIBLE

MATERIAL
Guants d’un sol ús
Caixes de plàstic (n’hi haurà una per cada professora)
Bosses de plàstic o de paper

PROCEDIMENT
1. Amb els guants posats recollirem tot el material fungible utilitzat i el deixarem dins d’una bossa
de plàstic/paper.
2. Escriurem la data d’utilització en un paper adhesiu o amb un retolador permanent en un lloc
visible de la bossa.
Aquest material el podrem desar al seu lloc passades 72 hores després de la seva utilització.
4. Tancarem la caixa.
5. Ens traurem els guants i ens rentarem les mans.

*Aquest protocol el pot fer l’alumnat sota la supervisió del professorat, és un procediment que
s’avalua, ja que forma part del seu aprenentatge·

LLENCERIA

MATERIAL
Guants d’un sol ús
Caixes de plàstic (n’hi haurà una per cada professora)
Bosses de plàstic grans

PROCEDIMENT
1. Amb els guants posats recollirem la roba utilitzada per cada parella i la deixarem dins d’una bossa
de plàstic gran.
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2. Escriurem la data d’utilització en un paper adhesiu o amb un retolador permanent en un lloc
visible de la bossa.
La roba la podrem desar al seu lloc passades 48 hores després de la seva utilització.
4. Tancarem la caixa.
5. Ens traurem els guants i ens rentarem les mans.

*Aquest protocol el pot fer l’alumnat sota la supervisió del professorat, és un procediment que
s’avalua, ja que forma part del seu aprenentatge·
*Els llits del taller de CAI quedaran sense roba, nets i desinfectats quan acabem les classes.

3. BUGADERIA

El professorat de l’equip de CAI farem torns per rentar la llenceria a la bugaderia. Es farà cada 15
dies o quan faci falta.
1. Mantenint les mesures d’higiene COVID-19 portarem la roba a la bugaderia.
2. La rentarem a més de 60ºC i la posarem a l’assecadora.
3. Per treure la roba i plegar-la ho farem amb les mans acabades de rentar o amb guants nets.
4. La portarem a l’escola i la guardarem a l’armari corresponent.
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