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AUGMENTAR RENOVACIÓ D’AIRE
OBRINT FINESTRES I PORTES

Font d’informació

COMPARATIVA EN MÈTODES DE VENTILACIÓ
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Ventilació
Font d’informació
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COM OPTIMITZAR LA VENTILACIÓ?
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Els millors resultats s'aconsegueixen:
1.
2.

Obrint portes/finestres en parets oposades
(ventilació creuada).

tila

ció

ide

al

Distribuint els buits al llarg de les 2 parets.

Com no sempre tindrem les obertures desitjades,
intentarem aprofitar el millor possible les disponibles.
Pitjor ventilació

Ventilació ideal

Finestres dels
passadissos
també obertes!

Intentar netejar tot l’espai per deixar el mínim de zones mortes.

Font d’informació

SEMPRE TOT OBERT?
La forma ideal de baixar al mínim el
risc de contagi de Covid-19 és tenir
tot sempre obert.

Però en condicions adverses, molt fred i mal
temps, convé arribar a un compromís.

Covid-19

Constipat

SEMPRE TOT OBERT?
La forma ideal de baixar al mínim el risc de contagi
de Covid-19 és tenir tot sempre obert.
Covid-19

Constipat

Però en condicions adverses, molt fred i mal temps, convé arribar a un
compromís.
L'obertura mínima necessària depèn de les condicions. Dies sense vent i temperatures d'entre
20 i 25°C són els que exigiran obertures més àmplies en les finestres de l'aula.

●

Si és necessari, es pot reduir ventilació puntualment, però només si fa falta i per períodes el més
curts possible: en 15 minuts tancats el CO₂ o la concentració de virus ja fa un pic de risc.

●

En lloc d'obrir molt una sola finestra, és preferible repartir la mateixa obertura entre el major nombre
de punts: és molt millor obrir 20 cm en 4 finestres que 80 cm en una.

Pitjor
← 80 cm →

Millor
20 cm

←→

20 cm

←→

20 cm

←→

20 cm

←→

Font d’informació

●

A TENIR EN COMPTE:
- MANTETA personal
- Roba d’abric: doble capa de calçons, calçons
tèrmics o de pana, guardapits, botes folrades,
calcetins alts, buff, bufanda...
- Diverses capes d’abric per anar destapant-se i no
patir ni fred ni calor.
- Cal evitar els guants i mitons per poder
desinfectar mans.

ROBA D’ABRIC ADIENT:

Guant i mitons NO perquè dificulten la desinfecció de les mans

INFORMACIÓ ADDICIONAL
1.

Guía para ventilación en aulas. CSIC

2.

Covid-19 | Com ventilar les aules?

3.

Ventilar les aules per la Covid o tancar finestres per evitar la contaminació i el soroll.

4.

Un salón, un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire

5.

Los expertos aseguran que hay que ventilar las aulas a pesar del frío.

6.

València posa el focus en la ventilació de les aules

7.

Aulas más seguras ante la covid: cómo ajustar la ventilación, en seis pasos.

8.

Covid-19. Hay formas de ventilar las aulas compatibles con el invierno.

