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Benvolgut director/benvolguda directora:

Com bé sabeu, durant tot el curs, la Conselleria de Sanitat Universal i de Salut Pública, amb la
col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ha preparat diversos documents que
busquen contribuir a incrementar la seguretat de l’alumnat, del professorat i del personal no docent
en el moment de la tornada a les aules i que us hem anat fent arribar al llarg del curs.
A finals de juny, es va reunir, en sessió conjunta, la Conferència Sectorial d’Educació i el
Consell Interterritorial de Salut, amb l’assistència de representants del Ministeri d’Educació i del de
sanitat i dels consellers i conselleres d’ensenyament i de sanitat de totes les comunitats autònomes.
En la reunió es van fixar les mesures que s’han d’adoptar per fer de les nostres aules uns espais
segurs per a totes les persones que les integren.
És dins del marc que comentem, i amb la intenció d’anar ajustant cada dia les actuacions a
realitzar, que us fem arribar una nova actualització del “Protocol de protecció i prevenció davant la
transmissió i contagi del SARS-COV-2 per a centres educatius de la Comunitat Valenciana per al
curs 2021-2022”.
Esperem que el document us resulte de gran utilitat a l’hora de resoldre de manera
satisfactòria les incidències relacionades amb la pandèmia que en algun moment es puguen produir.
També us comuniquem que aquesta conselleria està elaborant una actualització del “Pla de
contingència i continuïtat en el treball dels centres docents públics dependents de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport”, actualització que us serà tramesa al més aviat possible i que us servirà
per a l’actualització dels Plans de contingència dels vostres centres.
No cal que us tornem a recordar que estem a la vostra disposició per tal de resoldre
qualsevol dubte que se us plantege i per ajudar-vos constantment en la gestió de la realitat tan
complexa que tenim per davant.
Aprofitem per a donar-vos les gràcies, una vegada més, pels vostres esforços i per la vostra
dedicació.

Rebeu una salutació ben cordial.
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