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Mesures de seguretat i
higiene
Requisits

Els/les participants a les nostres activitats han de complir alguns
requisits per a preservar la salut del grup:
Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre
infecciós. Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar
asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
No convivents o contacte estret amb positiu
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

confirmat

o

És altament recomanable que els infants/joves estiguin vacunats i
tinguin el calendari vacunal al dia (exceptuant vacunacions posposades
pel període de confinament). En el cas d’infants amb el calendari pendent
d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la
vacunació i l’inici de l’activitat.
En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de
manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus
d’activitats, ja que són població de major risc enfront de la COVID-19.

Mesures
TEMPERATURA
En arribar a l'escola es prendrà la temperatura a l'infant i es registrarà.
En el cas que un alumne/a tingui febre, no es podrà quedar al centre.
MASCARETA
Els docents faran ús de la mascareta en tot moment.
Els alumnes majors de 6 anys han de venir amb la mascareta de casa.
En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es
mantenen les distàncies de seguretat.

RENTADA DE MANS
ALUMNES
Rentat de mans sistèmic. Entrenament als alumnes que puguin realitzar-ho
i si no, els docents els acompanyaran.
A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
Abans i després de l’esmorzar.
Abans i després d’anar al WC (infants continents).
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida del pati).
Com a mínim una vegada cada 2 hores.
DOCENTS
A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
Abans i després d’entrar en contacte amb l’esmorzar.
Abans i després del canvi de bolquers.
Abans i després d’anar al WC.
Abans i després de mocar un infant (mocadors d’un sol ús).
Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Documentació requerida
Partint dels requisits anteriors, cada família haurà de signar i fer entrega
d’un document per cada fill i/o filla participant; on s’exigirà comunicar
qualsevol canvi en l’estat de salut de l’infant i informar diàriament de
l’estat de salut del participant.

Documentació
Cal emplenar la declaració responsable segons l'etapa a la qual
correspongui i el formulari d'autorització per la recollida de l'infant. El
document s'ha d'enviar a declaracio@carmelites.cat indicant a
l'assumpte ESCOLA OBERTA + CURS + NOM

DECLARACIÓ RESPONSABLE PARVULARI
DECLARACIÓ RESPONSABLE PRIMÀRIA

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA

Neteja i desinfecció de les
instal·lacions i el material
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una
periodicitat diària. El material emprat en les diferents activitats es
desinfectarà després del seu ús.
Amb l’objectiu d’evitar riscos, es demanarà que tots els infants d’infantil
i primària portin de casa un estoig amb llapis, goma, tisores, etc. El
detall del que hauran de portar quedarà recollit en l'apartat “Què cal
portar”.
A cada espai que s’utilitzarà es penjarà una graella que permeti anotar i
registrar el moment en què se n’ha efectuat la neteja.

Característiques dels espais i
de les activitats
S’afavoriran les activitats a l’aire lliure, si el temps ho permet.
Les activitats es duran a terme en dos grups per tal de facilitar el
distanciament físic i les mesures en cas d’infant simptomàtic.
Cada grup tindrà assignat un monitor o una monitora.
Es procurarà que cada monitor/a es relacioni sempre amb els
mateixos infants per tal d’assegurar la traçabilitat.

Què cal portar
DIARI

Ampolla d'aigua amb el nom posat.
Gorra amb el nom posat.
Esmorzar en un recipient o embolcall amb el nom posat.
Protecció solar posada de casa.
Mascareta (majors de 6 anys). Només per quan s'hagi de fer servir (en
casos que no hi hagi la distància de seguretat, per exemple si cal fer
una cura).

Entrada i recollida
ENTRADA

De 8h a 8.45h Entrada per la porta del carrer Rovira i Virgili, 8. Cal accedir
a secretaria on hi haurà el monitor/a esperant.
De 8.45h a 9.15h Entrada pel carrer Pin i Soler (davant Activa SP). Cal
entrar a l'aula que correspongui segons el grup. El primer dia us donaran
indicacions.
AULA 1: de P3 a P5
AULA 2: de 1r EP a 6è EP

RECOLLIDA
De 12.45h a 13h Els alumnes esperaran al pati de P3 on els podreu
recollir.
A les 15h (pels que es queden al menjador). Recollida a l'aula natura.
Entrada pel c. Rovira i Virgili, 8.
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