COVID-19
Protocol d'higiene i prevenció
Totes les instal·lacions i material del Gi Escola han estat desinfectats per poder garantir la màxima seguretat a l'activitat.
Entre classe i classe es ventilarà i desinfectarà l'escola, deixant 30 min entre classes.
Cada disciplina estarà amb el seu grup i professor, sense coincidir amb altres alumnes d'altres disciplines i professors.
S'adaptaran els horaris per evitar que aglomeracions.

Alumnes
No es permetra l'entrada a les instal·lacions abans de l'hora de l'activitat. L'acces serà autoritzat per professor. Es demana
puntualitat a l'entrada i sortida de l'activitat
Respectar la distància de seguretat de 2 metres a les entrades i sortides i també a dins les classes
Es prendrà la temperatura de tots els alumnes abans d'entrar.
L'alumne haurà de venir canviat de casa, amb una motxilla amb els mitjons
nets que es faran servir a la classe i una ampolla d'aigua. S'hauran de treure les
sabates de carrer abans d'entrar a l'escola i guardar-les a la motxilla.
La utilització de mascareta és obligatòria en les entrades i passadissos de
l'escola. Un cop l'alumne estigui col·locat a la classe se la podrà treure i guardarla a la bossa.
Serà obligatori la desinfecció de mans. Hi haurà diferents punts de desinfecció,
a l'entrada de l'escola i a les sales.
En acabar la classe, marxarem de manera individual i escalonada, com en
entrar.
Només es podrà fer ús dels lavabos en cas d'urgència, i sempre avisant al
personal de l'escola.
Per moltes ganes que tinguem, hem de tenir en compte que no podem
abraçar-nos ni fer-nos petons, ni mantenir contacte físic.

Queda't a casa si...
Estas malalt
Algun familiar està
malalt

No podran entrar a les
instal·lacions cap familiar o
acompanyant.

Per qualsevol tema a
tractar es farà a través
de:
- vídeo conferències
amb cita prèvia.
- per WhatsApp per Correu
electrònic

Es obligatori omplir el
formulari de declaració de
responsabilitat d'alumnes
En cas contrari, no es tindrà permís per entrar a
les instal·lacions
https://forms.gle/yLN6aZGkXQ6YHrok9

Moltes gràcies per la vostra
col·laboració!

