Barcelona, 31 d'agost de 2020
L'organització de l'inici del curs escolar es defineix enguany dins del marc de les instruccions oficials
imposades per l'excepcional situació sanitària. En el Lycée Français de Barcelona, es va elaborar un
protocol que es va enviar a tota la comunitat escolar el 17 de juliol, en el qual s'estableix el marc
general i es detalla el funcionament de cada aspecte del funcionament de l'escola.
Donada l'evolució de la situació i les noves instruccions de les autoritats amb data 27 d'agost de 2020,
uns certs canvis han donat lloc a un document addicional. Així serà quan se'ns notifiquin noves
directives.
Així, en la pàgina d'inici de la nostra web, sota l'epígraf "Coronavirus Covid 19", trobaran totes les
instruccions vigents en el Lycée Français de Barcelona.
Tingui en compte que sempre s'hauran de respectar tres principis fonamentals d'organització i
comportament:
- L'ús de la màscara és obligatori a partir del CP, tant en interiors com en exteriors.
- S'han de complir les mesures de prevenció, els gestos barrera, en particular la rentada de mans
freqüent, la distància de seguretat i la neteja i ventilació freqüents de les instal·lacions.
- L'organització prioritzarà que els grups siguin el més estable possible per a permetre una millor
traçabilitat dels contactes.
L'ús d'una màscara generalitzada permet, per tant, evitar les instruccions generals en termes de nombre
d'alumnes i mesures de distanciament, però de cap manera modifiquen els principis de prevenció, de
distanciament i de traçabilitat.
El protocol amb els seus annexos és molt complet, no obstant això els primers dies o les primeres
setmanes d'aquest curs escolar revelaran segurament qüestions o elements organitzatius que encara no
han estat qüestionats, per la qual cosa les disposicions difoses avui hauran de complementar-se o
aclarir-se en determinats punts.
Per a assegurar el compliment de les instruccions, hem posat en marxa recursos addicionals: recursos
humans per a assegurar la neteja contínua, durant tot el dia, dels banys, rampes, poms i interruptors;
s'han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohólico al principi i al final del passadís de cada pis; els
productes desinfectants estaran disponibles en cada sala; finalment, l'escola proporcionarà màscares
(rentables) a tot el personal.
Finalment, i seguint les instruccions de les autoritats sanitàries, les famílies han de declarar qualsevol
situació de risc, qualsevol cas de malaltia i comprometre's a no enviar al col·legi als nens que tinguin
febre o presentin un o més símptomes de Covid 19. Els alumnes hauran d'aportar un certificat per a
l'inici del curs escolar: per a això, el servei mèdic es posarà en contacte amb les famílies abans de l'inici
del curs escolar i els donarà totes les instruccions necessàries.
Puc assegurar-los que, en el Lycée Français de Barcelona, prestem i prestarem extrema atenció al
compliment de les instruccions per a la salut i seguretat de tots. I també puc assegurar-los que, malgrat
aquestes disposicions vinculants, buscarem crear les millors condicions possibles d'acolliment i
benestar, perquè tots puguin treballar amb confiança i interès.
A tots i cadascun els desitjo un excel·lent retorn a l'escola!
Jean Bastianelli
Proviseur

