COVID-19

MESURES SANITÀRIES I DE PREVENCIÓ
A causa de la situació excepcional que estem vivint amb la
Covid19, hem adaptat les activitats del centre a la nova situació.
Aquesta adaptació, comporta la reducció del número d’activitats
i del número de places en cadascuna d’elles, per tal de garantir
les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

El centre seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la
normativa vigent:

1. Mesura de la temperatura a l’entrada de l’equipament
2. Desinfecció de tots els espais després del seu ús
3. A l’entrada del centre i a cada aula hi haurà
dispensador de gel hidroalcohòlic
4. L’aforament i la disposició del seients compliran les
distàncies de seguretat requerides per les mesures
sanitàries vigents.
5. L’accés i el desallotjament dels espais es farà de
manera esglaonada per garantir la distància de
seguretat.
6. No es facilitarà cap material en paper. La informació
estarà únicament disponible en línia.
7. Hi haurà un temps de ventilació de les sales entre
classes.
8. No hi haurà material d’ús comú a les sales. Als tallers
d’activitat física caldrà dur la pròpia màrfega i el
material que indiqui el professorat.

COVID-19

MESURES SANITÀRIES I DE PREVENCIÓ
Mesures individuals:
1. Per tal d’evitar aglomeracions,adreçeu-vos a la
recepció del centre 5 minuts abans de l’inici del vostre
taller. L’hora d’inici de la proposta és l’hora en què es pot
accedir a la sala.
2. Neteja de mans i/o ús de gel hidroalcohòlic a l’arribar i
accedir al Centre Cívic.
3. Cal mantenir una distància de
seguretat entre persones a tots els espais del centre.
4. L’ús de la mascareta és obligatorials espais comuns i a
aquells tallers on el desenvolupament de l’activitat ho
permeti.
5. No portar menjar
6. No saludar donant la mà ni de cap manera que impliqui
contacte físic.
7. Si penses que pots tenir símptomes de covid-19
o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus,
queda’t acasa i informa’ns.

