ESCAI 2020
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT I PROTOCOLS D’ENTRADES I SORTIDES
A continuació us fem arribar informació relativa a l’ESCAI en matèria de les mesures preventives per evitar la
propagació del COVID 19.

1. ENTRADES I SORTIDES
Per evitar aglomeracions i procedir a un control d’assistència, seguirem el següent protocol:
8:30 a 8:45 (Acollida): Tots els nens entraran per la porta “A”.
8:45 a 9:00: Minis (2013, 2014, 2015 i 2016) i Grans (2006 i 2007) accediran per la porta “A”.
Petits (2011, 2012) i Mitjans (2008, 2009 i 2010) accediran per la porta “B”.
Excepcions: en el cas de les famílies que assisteixen varis germans i que aquests estan a grups diferents, tots
ells accediran per la porta “A”.

13h: grup de mitjans i grans abandonen la instal·lació de forma autònoma per la mateixa porta d’entrada
assignada.
Minis i Petits: esperarem al mòdul cobert fins que els familiars els vingueu a buscar.
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2. MOTXILLA I MATERIAL
És important que cada nen/a assisteixi cada dia a l’activitat amb una motxilla o bosseta amb una ampolla
d’aigua i l’esmorzar.
Recomanem gorra pel cap i crema solar.

3. EL MENOR O LA MENOR NO HAURIA D’ASSISTIR A L’ACTIVITAT SI…
Presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que pogués estar associada amb el
COVID-19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 o amb el centre d’atenció primària i seguir les
seves instruccions. Consulta el decàleg de com actuar en cas de símptomes aquí:
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf)

Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas
mentre aquest presentava símptomes (a una distància menor de 2 metres durant al menys 15 minuts), o ha
compartit espai sense mantenir la distancia interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19, inclús en
absència de símptomes, en els últims 14 dies.

4. RECOMANACIONS PER ALS ASSISTENTS A L’ACTIVITAT
- Utilitza mascareta quan t’ho indiqui el personal de l’activitat.
- Compleix totes les mesures de prevenció que t’indiqui el personal de l’activitat.
- Procura mantenir la distància interpersonal de 2 metres sempre que sigui possible.
- Evita la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà.
- Renta’t freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica, especialment després de
tossir o estossegar, després de tocar superfícies potencialment contaminades, i a l’inici i final de les activitats,
durant al menys 40 segons.
- En cas de tenir els avantbraços descoberts durant l’activitat, inclou el rentat dels avantbraços.
- En tossir o estossegar, tapa’t el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús, i llença’l preferentment en un cubell
que tingui tapa. Si no disposes de mocadors d’un sol ús, pots utilitzar la part interna del colze per no contaminar
les mans.
- Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca.
- Si comences a notar símptomes, avisa les persones responsables de l’activitat, extrema les precaucions de
distància i d’higiene, i contacta urgentment amb el teu metge d’atenció primària o amb el telèfon d’atenció al
COVID-19.

5. DESPLAÇAMENTS A L’ACTIVITAT
- Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància interpersonal
d’aproximadament 2 metres.
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- Si es va caminant, en bicicleta o moto, no és necessari portar mascareta, si es pot mantenir la distància
interpersonal.
- Si cal desplaçar-se en cotxe, es recomana extremar les mesures de neteja del vehicle i mantenir la major
distància possible entre els ocupants (també si s’agafa un taxi o un VTC).
- En els viatges en transport públic cal utilitzar mascareta, i procurar mantenir la distancia interpersonal amb la
resta d’usuaris.
- Es recomana utilitzar els equips de protecció individual des de la sortida de casa.

6. EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT.
- Les persones responsables de l’activitat s’encarregaran de vetllar pel compliment de la distància i mesures de
seguretat.
- Els i les participants portaran mascareta quan se’ls requereixi.
- Els i les participants hauran d’obeir als responsables de grup i mantenir la distància
interpersonal d’aproximadament 2 metres, sempre que sigui possible, i en tot cas evitar el contacte físic continu
amb d’altres participants.
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