Mides de Prevenció contra la COVID-19
Lluitem entre tots per a la salut dels nostres clients, equip i famílies. Davant la situació provocada pel COVID19.
Es crearan grups bombolla:
En el cas de "Sortides en Família" es crearan grups bombolla a través de la reserva d'una persona.Per als
Aniversaris es realitzaran els grups en funció de la normativa actual.Per casals, no separant als germans ni
familiars o amics d´un mateix grup.
A nivell escolar, a través del professorat.
El nostre equip de direcció i monitoratge disposarà en tot moment de mascareta i evitarà el contacte directe amb
qualsevol infant amb el propòsit de reduir riscos.

NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS
Banys: cada canvi de grup d´usuaris seran netejats i desinfectats.
Dissolucions amb llegiu a les superfícies (taules i gronxadors).

HIGIENE
Disposarem de solucions hidroalcohòliques per a la correcta desinfecció de mans, distribuïdes per les
nostres instal·lacions.
Rentat de mans continues abans de cada activitat.
A mode Privat les famílies seran qui supervisaran el rentatge als seus infants
En sortides Escolars i Casals, els nostres monitors mostraran la tècnica correcta de dit rentat.

PREVENCIÓ
Presa de temperatura a l´entrada per a grups familiars, aniversaris i Casal propi. Disposarem d´un termòmetre d
´infrarojos , si aquesta temperatura fos superior a 37,3°, hi haurà d´esperar 10 minuts en una zona exterior, un
cop passat aquests 10 minuts es tornarà a prendre la temperatura. Si és inferior o igual a 37°, procedirem a
l´accés, en cas contrari no es permetrà accedir a les instal·lacions.Pel que fa a les sortides escolars es demanarà
al professorat la mesura de temperatura abans de l´entrada al seu servei de transport.
Denegada l´entrada davant qualsevol d´aquestes situacions.
Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la Covid-19
Està en espera d´una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, o conviu amb una persona diagnosticada per
Covid-1
Presenta simptomatologia amb la Covid (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar. Diarrea...) o qualsevol altre
quadre infecciós.
En cas de presentar una malaltia crònica d´elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat, en cas de
contraure la infecció SARS-CoV-2.
Aïllament de possibles afectats. En cas de ser menor d´edat, restarà acompanyat amb el seu pare/mare o tutor/a,
a nivell escolar amb el seu professor/a i en casal propi amb direcció.

NORMES DE DISTANCIAMENT SOCIAL
Disposició de cartells amb les normes bàsiques de distanciament.
Evitar tocar-se la cara amb les mans no netes.
Tossir o esternudar cobrint la boca amb el colze. Separacions de 2 metres entre nuclis familiars o grups diferents
de nivel Privat , separació en els grups bombolla escolars i de casal propi.

