
SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

NOTA INFORMATIVA

El dia 3 de desembre de 2021 es va remetre als centres una nota informativa
relativa  a  la  publicació  de  la  Resolució  d’1  de  desembre  de  2021,  de  la
consellera  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública,  per  la  qual  es  publica  la
Resolució de 25 de novembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i
Salut  Pública,  per  la  qual  s’acorden  mesures  en  matèria  de  salut  pública
respecte  de  l’accés  a  determinats  establiments  en  l’àmbit  de  la  Comunitat
Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
Covid-19, (DOGV de 03/12/2021).

Com a conseqüència del que es disposava en el punt resolutiu primer, apartat
1, de l’esmentada resolució,  se us va informar que,  en aquelles cafeteries
ubicades als centres docents l’aforament de les quals siga superior a les
50 persones,  les persones majors de 12 anys que accedisquen al  seu
interior, hauran de presentar   certificat de vacunació, prova diagnòstica o  
certificat de recuperació Covid-19.

Al DOGV de 23 de desembre de 2021, s’ha publicat la  Resolució de 22 de
desembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la
qual es publica la Resolució de 20 de desembre de 2021, de la consellera de
Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es prorroga i s’amplia la Resolució
de 25 de novembre de 2021,  de  la  consellera de Sanitat  Universal  i  Salut
Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública respecte de
l’accés a determinats establiments en l’àmbit  de la Comunitat  Valenciana, a
conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. 

La  citada  disposició,  en  el  punt  resolutiu  segon,  suprimeix  el  mínim  de
cinquanta  persones  d’aforament  establit  en  el  punt  resolutiu  primer  de  la
Resolució  de  25  de  novembre  de  2021,  de  manera  que  el  certificat  de
vacunació,  prova  diagnòstica  o  certificat  de  recuperació  covid-19,s’exigirà
sempre en els establiments que ordena aquesta resolució, ja esmentada.  

En  aquest  sentit,  des  de  la  reobertura  dels  centres  després  del  període
vacacional (10 de gener de 2022), per a accedir a l’interior de les cafeteries
ubicades als  centres docents,  independentment  del  seu aforament,  les
persones majors de 12 anys que accedisquen al seu interior, hauran de
presentar    certificat  de  vacunació,  prova  diagnòstica  o  certificat  de  
recuperació Covid-19.

València 10 de gener de 2022


