MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ PER TAL D’EVITAR EL RISC DE CONTAGI:
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L’ús de la mascareta serà obligatori (a partir del 6 anys) durant tota l’estada al
centre.
Tothom es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’escola i
cada canvi de classe.
Es farà control de temperatura a tot l’alumnat i professorat al moment
d’entrar.
Els alumnes de grup esperaran al carrer fins que vingui el professor/a buscarlos.
Obligació de rentar-se les mans abans d’entrar i sortir de classe.
Serà el professor/a qui s’encarregui d’obrir i tancar la porta de l’aula.
L’alumnat es trobarà les cadires disposades en l’espai per tal de respectar la
distància de seguretat.
Cada professor/a en acabar la classe la deixarà preparada i desinfectada així
com el material utilitzat per la següent sessió.
Serà el professor/a qui acompanyi als alumnes a la sortida entregant-los a les
famílies d’un en un.
L’estada dintre del centre es basarà única i exclusivament a la realització de la
classe, NO es permetrà deambular pels passadissos.
Cada alumne/a portarà el seu material (llibres, partitures, faristol, llapis,
goma, etc.. )
Les classes d’instrument/cant que ho precisin faran servir una mampara
divisòria.
A l’escola sols podran accedir l’alumnat i el professorat. ( prioritzar la
informació o matriculació via telefònica sempre que sigui possible).
L’alumnat i professorat hauran de signar el corresponent document de
declaració responsable.
No es podrà venir a l’escola si detecta alguns dels símptomes compatibles
amb COVID-19 així com aquelles persones que es trobin en aïllament per
diagnòstic o en període de quarantena per haver estat en contacte estret amb
un cas COVID-19
Informació presencial a secretaria:
o Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic.
o Respectar distància al taulell.
o Si arriba una segona visita s’esperarà a la porta d’entrada.

