NORMATIVA
COVID-19
SORTIDES ESCOLARS

Finalitat i objectius
Garantir que totes les activitats es realitzen amb tota seguretat seguint les recomanacions
higièniques i de seguretat
Funcionament General
Equip del Xaragall:
-

Les activitats es realitzaran en l’horari de sempre: de 11 a 13 i de 14 a 15h
Cada grup estable tindrà la seva taula per esmorzar i dinar i la seva zona d’esbarjo
Pel que fa als banys si al mateix dia hi hagués més d’una escola delimitarem els banys
per tal que cada escola tingui els seus
Respectarem les distàncies
Els monitors faràn ús de la mascareta
Desinfecció de tot el material usat de les activitats
A la sala i als lavabos hi hauràn dispensadors de gel hidroalcohòlic
Neteja i desinfecció dels lavabos i sala

Usuaris:
- Ús de la mascareta: No obligatòria dins el grup de convivència
- Neteja de mans abans i després de cada activitat
- No es podran fer servir les fonts per veure aigua, nomès per omplir les cantimplores
- Recomenem que portin la mascareta dins la motxilla perquè en cas de mal temps si
haguessim d’entrar dins la sala més d’un grup de convivència s’hauria d’utilitzar
Salut i higiene
Si algun nen/a assistent presenta símptomes d’alguna malaltia contagiosa, s’aïllarà i l’equip de
l’escola es posarà en contacte amb el responsable del centre per tal que vinguin a buscar
l’alumna.
Els/les participants a les activitats han de complir alguns reguisits per 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
•
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en
els 10 dies anteriors
Aspectes contractuals
Es podrà reprogramar una activitat en cas de confinaments dels grups bombolla o en cas que
les autoritats hagin indicat que no es poden realitzar

