PLA D’ACTUACIÓ 2021/22
L'Associació Ntlades posa a la vostra disposició la informació necessària i el protocol de
seguretat i higiene d'aquest curs 2021-2022 degut al Covid-19.
Mesures de seguretat i higiene
✓ Cada grup estable tindrà un màxim de 13 infants i dues monitores per grup.
Els requisits per participar en les activitats són:
✓ Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...)
✓ No conviure o tenir contacte estret amb positiu confirmat.
✓ Signar una declaració responsable de que l'infant reuneix els requisits de salut abans
esmentat de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que
comporta.
En cas de contagi:
✓ S’aïllarà a les persones que han estat en contacte i es resseguirà la traçabilitat dels
possibles contagis.
✓ Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant
48h en cas de simptomatologia no Covid-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia
compatible.

• Rentat de mans sistemàtic: S'efectuarà un rentat de mans sistemàtic tant a l'arribada, a la
sortida. L'associació a més a més disposarà de desinfectant de mans per fer-ne ús abans i
després de la utilització de les teles o d'altres materials.
• Ús de mascaretes: S'utilitzaran les mascaretes en cas que sigui necessari i segons l'edat.
• Comprovació de símptomes: Es farà control de temperatura a l'arribada a l'activitat.
• Distància de seguretat: Es vetllarà pel distanciament física de dos metres tant entre els
participants de l'activat com d'altres participants que facin ús del mateix espai.
• Neteja i desinfecció de material i instal·lacions: Es ventilaran les instal·lacions un mínim de
dues vegades i el material de cada grup es desinfectarà desprès de cada ús.
• L’ús d'una tela serà exclusiu per a tres infants que hauran de posar-se solució hidroalcohòlica
abans i desprès de fer-ne ús. Les teles es desinfectaran desprès de cada grup amb dissolució
alcohòlica desinfectant.
• Seguretat alimentària: Cada infant portarà la seva aigua que en cap cas es podrà compartir
amb la resta d'infants.
• Entrades i sortides: Les entrades i sortides faran de forma esglaonada i sempre guardant la
distància de seguretat.
• Pactarem amb la resta d'associacions que utilitzin el poliesportiu el lloc de trobada i la porta
d'accés que utilitzà cada grup per tal de descongestionar espais i que la trobada amb altres
sigui mínima.

• Delimitació d'espais: L'ajuntament ens facilitarà la delimitació de l'espai. També tindrem a
disposició un lavabo i no es podran fer servir els vestuaris, així doncs les alumnes hauran de
venir canviades de casa o amb roba còmode esportiva.

