Protocol dels cursets de natació d’hivern temporada 2020-2021

Els cursets de natació d'aquesta temporada han sofert canvis d'horaris, de
ràtios i funcionament degut a les mesures que s'han de prendre per la situació
actual de la pandèmia.
Treballarem per garantir la realització de l’activitat amb totes les mesures de
seguretat.
A continuació us informem de tota la normativa i de la documentació necessària
que cal portar:
1. Omplir, signar i retornar la declaració de responsabilitat i portar el
primer dia d’activitat. Sense aquest document, l’alumne no podrà accedir
a la instal·lació.
2. Complir els requisits que recull el document de declaració de
responsabilitat.
Mesures de protecció́ i prevenció
Llistat d’assistència i de comprovació de símptomes
El monitor un cop rep el cursetista confirma al llistat d’assistència i li pren la
temperatura, si supera els 37.5º C, no podrà accedir a la instal·lació.
Rentat de mans:
El monitor tindrà un pot de gel hidroalcohòlic per rentar les mans a l’entrada i
sortida de la instal·lació.
Protocol específic sobre l’ús, neteja i desinfecció́ dels espais, del material
de l’activitat.
 Els vestuaris i els bancs de la piscina es desinfectaran entre els horaris
dels cursets.
 El material serà d'un sol ús diari, per la qual cosa cada grup utilitzarà
material desinfectat i el monitor serà l'encarregat que aquest material,
una vegada utilitzat es col·loqui en la zona adequada per a la seva
posterior desinfecció.
Ús de mascaretes
-

Els/les alumnes han d’entrar i sortir de la instal·lació amb la mascareta
posada que hauran de mantenir fins que comenci l’activitat.

Accés a la instal·lació
No podran entrar acompanyats als vestuaris, els monitors seran els
responsables d’acompanyar-los tant a l’entrada com a la sortida. Es recomana
un sol acompanyant i és important que no obstaculitzin les entrades i sortides.
Les entrades dels grups seran escalonades per evitar concentració de
persones, es prega màxima puntualitat.

Activitat
L'activitat serà de 45 minuts. Els grups seran com a màxim de 8 cursetistes per
grup.
Cada franja horària tindrà 10 minuts des del moment d'entrar a la instal·lació a
l’entrada a la piscina (en la mesura del possible que els nens portin el banyador
posat de casa per a facilitar el treball dels monitors). Una vegada acabat el
curset, passaran per la dutxa abans de tornar a entrar al vestuari per a canviarse i sortir de la instal·lació, tindran 15’.
Vestuaris:
Cada grup de convivència tindrà assignats dos vestuaris, un femení i un
masculí. El mateix vestuari podrà fer-se servir per un altre grup de convivència
però es desinfectarà abans del seu ús. Tots els nens participants als cursets de
natació, encara que siguin abonats, hauran de fer us dels vestuaris de grup.
No es podran fer servir les dutxes ni els assecadors dels vestuaris. Dintre dels
vestuaris es obligatori l’ús de la mascareta.

- PLA DE CONFINAMENT.
Si detectem qualsevol infant/adolescent amb algun símptoma relacionat amb el
COVID-19, seguirem el següent protocol :
1. El/la monitor/a responsable del seu grup trucarà a la coordinació de l’activitat
( Yolanda Vicente ) perquè :
a. Si no és greu : avisi telefònicament a la família. La família s’haurà
de posar en contacte amb el CAP de Sant Andreu de la Barca o de la seva
població d’origen.
b. Si és greu, trucarem al 112 i avisarem a la família.
2. Aïllarem el/la nen/a en un espai ventilat i li posarem la mascareta.
3. Posteriorment seguirem el PLA D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS

POSSIBLE CAS DE COVID-19 dissenyat pel Departament de Salut de la
Generalitat
El mecanisme de comunicació amb les famílies dels afectats serà telefònic.
Els/les monitors/es dels grups d’activitat i la coordinadora de, tindran una
relació detallada amb totes les dades dels alumnes.
El mecanisme de comunicació amb els responsables sanitaris serà per telèfon i
per correu electrònic amb el CAP de Sant Andreu de la Barca.

Aquest protocol es podrà modificar quan sigui necessari i sempre que així es
cregui adient per tal de garantir la seguretat de l’activitat.

