RESUM DEL PROTOCOL ALUMNES ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VIDRERES
•

Abans d’entrar el primer dia a classe cal entregar signada la declaració responsable per part
de les famílies o els usuaris majors d’edat. No podrà accedir al centre cap alumne que no
l’entregui el primer dia.

•

Només poden entrar per la porta de l’equipament els professionals, els alumnes i els
usuaris que vinguin a fer alguna gestió (inscripcions, consultes, etc...). La resta de persones
(acompanyants, etc.) hauran de romandre a l’exterior de l’edifici mantenint les distàncies de
seguretat amb la resta de persones mentre acompanyen l’entrada o la sortida.
El professor/a recollirà l’alumne a la porta d’entrada indicada (trobareu el centre amb rètols
que indiquen les entrades de cada activitat) i l’acompanyarà a la porta de sortida on el
podreu recollir.
Abans d’entrar al centre, us prendrem la temperatura i us proporcionarem gel de mans. En
el cas que es detecti una temperatura superior a 37,5 graus s’activarà el pla de detecció.
Aleatòriament i en cas que l’alumne mostri algun símptoma també prendrem la temperatura
per control rutinari. Evidentment, si l’alumne mostra algun símptoma abans d’accedir al
centre, no el porteu al centre i comuniqueu-ho al telèfon de l’escola.
Hi haurà circuits d’entrada i sortida per evitar el contacte entre usuaris. També, si cal,
establirem petits esglaonaments d’horaris d’entrada que ja us anirem informant (només
ordre d’entrada). Per tant, us demanem màxima puntualitat.
Seguiu sempre les indicacions retolades i, sobretot, les indicacions dels professionals del
centre.
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MASCARETA,
RENTAT DE MANS I
HIGIENE

•
•
•
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La mascareta és obligatòria per a totes les activitats, durant tota l’estada al centre i per a
totes les edats (alumnes, professors i professionals). Tots els alumnes hauran de portar la
seva mascareta i en condicions d’higiene òptimes.
També es farà desinfecció de mans amb gel de mans quan es faci canvi de classe.
El centre disposa de proteccions i mampares per a les classes on sigui impossible tocar
l’instrument i portar mascareta (només instruments de vent).
Tots els espais tenen un llindar d’ocupació i distàncies que complirem rigorosament (2’5
metres quadrats per alumne i distància de 1’5 metres entre alumnes).
Els alumnes i professors/es seguiran els circuïts marcats al centre per a desplaçaments
(canvi d’aula, anar al wc, entrar i sortir). No es podrà sortir dels circuïts que no portin al destí
de l’alumne).

Si l’alumne presenta símptomes a l’hora d’entrar al centre cívic NO podrà fer l’activitat. Per tant, en el
cas dels menors d’edat, no podeu marxar els tutors fins que l’alumne hagi accedit al centre. En aquest
cas, haurem de comunicar per part de la família els símptomes al centre de salut corresponent.

PLA D’ACTUACIÓ
EN CAS DE
DETECTAR UN
POSSIBLE CAS DE
COVID-19

En cas d’aparició de símptomes una vegada començada l’activitat, es seguirà la normativa següent:
• Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic
• Avisar pares, mares o tutors.
• Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o
pediatra.
• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre
• Informar els agents sanitaris o educatius que pertoquen.

