MESURES DE PREVENCIÓ en l'àmbit de la salut per les activitats infantils.


Comprovació de símptomes. Diàriament, a l'arribada es comprovarà l'estat de salut dels
participants i es realitzarà un control de temperatura neteja de mans amb gel
hidroalcohòlic i desinfecció de calçat.



Es Portarà un registre d'assistència per tal de garantir la traçabilitat.



El tutor/a legal de l'infant juntament amb el full d'inscripció haurà de signar una declaració
responsable, a més del permís previst al Decret 267/2016, que l'infant/adolescent reuneix
els requisits de salut Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la
COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre
quadre infecciós.



No convivents o amb contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.



Les persones amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada pels serveis
mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d'activitats, ja
que són població de major risc enfront de la COVID-19.



Rentat de mans sistemàtic.



Ús de mascaretes en passadissos i zones comunes és obligatori. En la realització
d'activitats no és necessari l'ús de mascaretes si es mantenen les distàncies de seguretat.
Els nens/es l'han de portar des de casa.



Es vetllarà pel manteniment de 2 m de distància

MESURES DE PREVENCIÓ en l'àmbit de la salut per les activitats joves i adults.
Per mesures de seguretat i higiene davant de la situació provocada per la Covid-19,
s'ha de fer una reserva prèvia per poder assistir a les activitats dirigides.
Poliesportiu Miami Platja: 977 17 05 72
Poliesportiu Mont-roig: 977 83 76 11
Les franges horàries són les següents:
De dilluns a divendres:
9:15 a 10:00 h
10:15 a 11:00 h
15:15 a 16:00 h
18:15 a 19:00 h
19:15 a 20:00 h
20:15 a 21:00 h
El personal del centre realitzarà la recepció dels usuaris/es a l'entrada. S'obrirà la porta
5 minuts abans de l'inici de la classe a l'hora reservada i es tancarà 5 minuts després.
Passat aquest temps no es podrà accedir a la instal·lació.
Demanem la màxima puntualitat per tal de garantir la seguretat entre els usuaris/es.
MESURES PER A LA PRACTICA D'ACTIVITATS DIRIGIDES










S'ha de realitzar la reserva prèvia, donat que l'aforament és limitat, es
prega anul·lar la reserva en cas de no poder assistir.
Renteu-vos les mans amb gel hidroalcohòlic amb freqüència.
Fes ús de les catifes desinfectants.
Passa el control de temperatura abans d'entrar a la instal·lació.
Mantingueu la distància de seguretat interpersonal de 2 m.
Utilitzeu la mascareta en tot moment, només es pot treure per fer activitat física.
Vine amb roba esportiva i porta tovallola des de casa.
S'haurà de signar el compromís de responsabilitat per poder fer ús de la
instal·lació.
Les persones amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada pels
serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats
tipus d'activitats, ja que són població de major risc enfront de la COVID-19.

