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ESTIU VIU 2020
CIRCULAR INFORMATIVA

Benvolgudes famílies,
Davant l’actual situació la nostra escola d’estiu ha de prendre les mesures necessàries
per a poder donar un servei òptim, tant per als vostres fills com per als monitors que la
desenvoluparan. Per això, us entreguem aquesta circular informativa, la qual us haureu
de llegir molt acuradament per a complir les normes, així com el full de consentiment
que haureu de portar a l’Ajuntament abans de començar l’activitat l’1 de juliol. És un
requisit indispensable portar el full de consentiment amb les dades i signat, si no el
vostre fill o filla no podrà assistir a l’escola d’estiu.
Ara us passem a explicar les mesures que es prendran per a aplicar les recomanacions
de la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Sanitat.

MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ
Informació i formació
-

-

-

-

-

-

Totes les famílies seran informades mitjançant aquesta circular, abans de l’inici
de l’activitat, de les mesures higienicosanitàries que es prendran. L’alumnat no
pot acudir a les activitats en les següents circumstàncies: si presenta símptomes
o ha estat diagnosticat o es troba en període de quarantena domiciliària per
haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de
COVID-19.
Es sol·licita com a requisit per a poder participar en l’activitat que feu una
declaració responsable sobre la salut del xiquet/a en els 14 dies previs a l’inici de
l’escola d’estiu i de no haver estat en contacte estret amb simptomatologia de
COVID-19.
En el cas que durant el transcurs de l’activitat es declararà un cas de contagi en
la unitat familiar d’un participant, es comunicarà immediatament a
l’organització.
Amb antelació a l’inici de l’activitat, es farà una formació a tota la plantilla de
treball implicada, perquè duguen a terme de manera eficaç i coordinada tots els
protocols vigents.
A l’inici de l’activitat, els monitors faran una xerrada informativa als menors
participants, sobre com complir les mesures de seguretat i prevenció. Es posarà
l’accent principalment en la responsabilitat individual i la importància de seguir
les normes d’higiene i convivència.
Es reforçarà visualment la formació amb la cartellera informativa als espais clau
de la instal·lació (entrades i sortides, lavabos, etc.).
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Neteja i desinfecció d’instal·lacions
Tasques de ventilació diària de les instal·lacions, durant el temps necessari per a
permetre la renovació de l’aire.
Les portes es mantindran obertes, sempre que siga possible, mitjançant falques
i altres sistemes per a evitar el contacte de les persones amb les manetes i poms.
Neteja i desinfecció de les instal·lacions diària, prestant especial atenció a les
zones d’ús comú i superfícies de contacte més freqüents.
Lavabos: ocupació màxima de 50 %, mantenint la distància de seguretat.
Zones de rentada de mans estaran dotades de sabó i tovalloles de paper. Per a
la desinfecció de les mans es procuraran dispensadors de gel hidroalcohòlic en
llocs comuns i estratègic.
Tot element que puga ser utilitzat per a activitats educatives o lúdiques
susceptibles d’ús comú o intercanvi serà objecte d’higiene i desinfecció per a
previndre risc de contagi per intercanvi de fòmits.
Accessos i circulació per les instal·lacions
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Accessos per a entrades i sortides. L’entrada i la sortida serà l’habitual, per la
porta de ferro. Els xiquets podran entrar a les instal·lacions 10 minuts abans, és
a dir, des de les 09:50h fins les 10:00h. I també la sortida des de 10 minuts abans,
fins les 13:00h (sempre deixem uns minuts més fins que els recolliu a tots).
Per als menors acompanyats de familiars, han de deixar una distància de 2
metres fins a l’entrada al recinte on poder deixar els xiquets i xiquetes. Els pares
no poden entrar a les instal·lacions.
Entrada: una vegada a la porta els xiquets s’han de netejar les mans amb gel
hidroalcohòlic que els proporcionarà el monitor, fer canvi de sabates i anar a
l’espai que indique el monitor.
Sortida: es tornarà a fer el procediment de l’entrada amb l’ajuda dels monitors.
Mesures específiques per a escoles d’estiu

-

-

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure, encara que es possibiliten tant les
activitats a l’aire lliure com en espais tancats amb ventilació constant.
Organització de l’activitat: s’organitzaran subgrups amb un màxim de 10
participants i atesos per 1 monitor responsable.
En possibles actuacions realitzades pels monitors que comporten
imprescindiblement el contacte físic amb l’alumnat que necessita la seua
atenció, aquest farà la higiene de mans adequada, tant prèviament i
posteriorment, del monitor i de l’alumne.
En aquelles circumstàncies en les quals no es puga garantir la distància de 2
metres, s’han d’usar màscares higièniques, en major de 6 anys, en la via pública,
en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert
al públic.
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