
MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT CONTRA LA COVID-19 

(ACTIVITATS EXTRAESCOLARS)

Des de l’Espai Cultura Fundació 1859 volem traslladar-vos la tranquil·litat de comptar amb unes activitats

que reuneixen les màximes condicions de seguretat per als participants.

Per aquest motiu, ens adaptem a totes les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries per a la

contenció de la pandèmia de COVID-19 en l’àmbit de les activitats extraescolars.

Per tal de garantir la seguretat de tots, us demanem que seguiu aquestes indicacions:

- l’alumne/a no ha de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 ni haver estat declarat contacte

estret amb una persona positiva per la malaltia en els 10 dies anteriors a la realització de l’activitat, és a dir,

no pot estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o d’un

convivent feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció; i no ha d’estar exclòs d’assistir al centre escolar el

mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol incidència vinculada a la COVID-19

-  cal mantenir una distància de seguretat entre persones (la distància variarà en funció de les mesures

adoptades en el moment de fer l’activitat)

- és necessari que l’alumnat i els/les educadors/es es rentin les mans amb aigua i sabó abans i després de la

realització de les activitats; o bé es posin gel hidroalcohòlic, que està a disposició de tothom en diferents

espais de l’equipament

- s’ha de fer ús de mascareta i guants en els casos que la Generalitat de Catalunya ho dictamini

- és possible que es realitzi un control de temperatura als participants en el cas que el personal de l’Espai

Cultura ho cregui necessari

- els pares/mares/tutors legals dels assistents es comprometen a avisar a l’Espai Cultura si un nen/a donés

positiu en COVID-19 durant les 48h posteriors a l’activitat 

 

Per altra banda, des de l’Espai Cultura guardem totes les dades dels/de les assistents per si fos necessària la

traçabilitat dels mateixos. També desinfectem el material emprat en l’activitat després del seu ús, ventilem

les instal·lacions freqüentment, i la neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitza amb una periodicitat

diària. 

Aquestes Mesures s’han d’haver llegit abans de la realització de l’activitat, i s’han d’haver acceptat a través

d’un Formulari d'Inscripció que el nostre personal haurà enviat als/les assistents. 


