DOCUMENT INFORMATIU PROTOCOL PER PARTICIPANTS
DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEM BESÒS 2020/2021

Aquest document presentat a continuació recull un seguit de mesures i indicacions a
dur a terme per tal de garantir al màxim la seguretat i benestar dels principals
participants de les activitats extraescolars:
ÉS OBLIGATORI PER PODER ASSISTIR A LA INSTAL·LACIÓ SIGNAR EL
DOCUMENT DE RESPONSABILITAT QUE EL CENTRE FACILITARÀ EL PRIMER
DIA ABANS D’ACCEDIR A L’ACTIVITAT.
ENTRADA A LA INSTAL·LACIÓ:
1. L’ús de la mascareta serà obligatori per tots aquells adults i infants majors de 6

anys que entrin a la instal·lació.
2. Mesura i control de la temperatura de tots aquells. No es permetrà l’entrada a

cap infant o adult amb una temperatura superior a 37,5 graus.
3. Els participants hauran de venir amb roba esportiva de casa. No es podrà fer ús

dels vestidors.
4. Es recomana a tots aquells participants assistir 10-15 minuts abans de l’inici de

la classe per tal d’afavorir una major fluïdesa en l’entrada a la instal·lació sempre
respectant el metre i mig de distància establert com a distància de seguretat.
5. Un cop superat el control de temperatura, serà obligatori l’ús i desinfecció amb

el gel hidroalcohòlic.
6. El procediment d’entrada dels infants s’efectuarà a la recepció del gimnàs a les

17:25h, on el tècnic romandrà esperant per tal d’emportar-se als participants a
l’espai de pràctica.

UN COP DINS LA INSTAL·LACIÓ:
1. En el cas d’AQUAESPORT; l’accés al vestuari quedarà limitat a 10 participants,

per tal de garantir la distància de seguretat i també la no propagació del virus,
serà SEMPRE obligatori l’ús de la mascareta dins del vestidor. (Menors de 6
anys exclosos). En cap moment es podrà treure la mascareta. Per tal de facilitar

i ajudar a tots aquells infants en el vestidor, el tècnic romandrà 4 minuts abans
de l’inici de l’activitat al vestidor per supervisar i també recollir als infants per
accedir a la piscina.
2. Tot el material que els participants utilitzaran serà material prèviament

desinfectat. És per aquest motiu que es recomana a tots els infants realitzar un
bon ús d’aquests i ser curosos amb ell.
3. L’ús de la mascareta serà obligatori dins de l’activitat si el tècnic considera

que no pot garantir en moments puntuals la distància de seguretat establerta.

RECOLLIDA I ENTREGA:
1. Un cop finalitzada l’activitat corresponent, el tècnic serà l’encarregat de guardar
i col·locar tot el material utilitzat en el lloc especial per desinfectar. Un cop
finalitzada l’activitat i abans de sortir es procedirà a una nova desinfecció de
mans als participants.
2. Els pares i mares, per tal d’evitar aglomeracions al vestíbul, hauran d’esperar als
infants a la zona habilitada pel centre. Aquesta zona podrà variar segons les
necessitats.

