Protocol de prevenció
delCurs
COVID19
2020-2021
Ús de la mascareta
Obligatòria per accedir al centre.
Obligatòria per a les majors de
6 anys durant les activitats.
Cada participant ha de portar la
seva en bon estat.

Rentat
de mans
A l'entrar i sortir del Club.
Abans i després de cada
activitat.
Cada sala disposa de:
- Gel
- Sabó
- Paper eixugamans
També trobareu Gel a
l'entrada del Club.

Condicions
d'accés
Inscripció prèvia.

Signar declaració
responsable.
Cap contacte amb
persones infectades els
14 dies prèvis.
Estar pendent d'una PCR
Higiene de mans i
mascareta.

Els espais del Club
Mantindrem la distància mínima
(1,5m) de seguretat.
Protocol diari de neteja i desinfecció
Ventilació dels espais abans i
després de l'activitat.
Prioritzarem les activitats exteriors.
Una persona Responsable d'Higiene i Seguretat

El grup i el material utilitzat
Grups estables d'activitat diària.
El material d'us freqüent es
desinfectarà cada dia.
El material d'us esporàdic es
desinfectarà després de cada ús.

Entrades i sortides esglaonades
Eviten aglomeracions i faciliten el distanciament
Les famílies han d'esperar als infants fora
del centre.
Recomanem una sola persona adulta per
cada infant.

Entrades

Participants soles o acompanyades per familiars us
recomanem que arribeu puntuals, ni abans ni després
17 h - Grups d'infants - Porta principal
17.15 h - GEPIS - Porta del darrere
17.30 h - Joves - Porta Casal Jove
17.30 h - Ludoteca en Família - Porta principal
Consulteu els horaris d'altres activitats concretes a secretaria

Sortides

Recomanem que arribeu puntuals, ni abans ni després

19 h - Follets i Espantalls - Porta principal
19 h - Isardss i Raïdos - Porta del darrere
19.10 h - GEPIS - Porta principal
19 a 19.15 h - Joves - Porta Casal Jove
19.20 h - Ludoteca en Família - Porta principal
Consulteu els horaris d'altres activitats concretes a secretaria

Més informació

Visiteu la nostra web bellvitge.fundesplai/covid19
per descarregar-vos el protocol complert.
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