MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE A LES FUN WEEKS SUMMER 2021
A continuació us presentem els protocols de prevenció, higiene i seguretat que adoptarem durant la realització de les
Fun Weeks a Kids&Us Poblenou.
Neteja

*
*

Es desinfectarà el centre diàriament en profunditat un cop acabada l’activitat.
Es desinfectaran els materials que s’han fet servir després de cada activitat.

*
*

Cada alumne/a tindrà un espai propi on guardar els materials que utilitza diàriament.
Totes les nostres instal·lacions diposen d’un sistema de renovació d’aire continuada que extreu l’aire viciat de les
aules i aporta aire frec i oxigenat de l’exterior, pasant per dues etapes de filtrat.

Rentat de mans i Dispensadors De Gel Hidroalcohòlic

*
*
*

Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre, de cada aula i del lavabo.
Els alumnes, teachers i personal del centre hauran d’utilitzar gel hidroalcohòlic a l’arribada i a la sortida del centre.
Els alumnes s’hauran de rentar les mans amb aigua i sabó:
*
Abans i després de l’esmorzar.
*
*

Abans i després d’anar al WC.
A l’inici i al final de cada activitat.

Ús de mascaretes

*
*

Els teachers utilitzaran la mascareta sempre amb el seu grup de convivència.
L’ús de mascareta serà obligatori per a tots els alumnes a excepció dels alumnes menors de 6 anys.

Comprovació de símptomes

*

El primer dia de Fun Week cada família haurà de portar signada pel pare/mare o tutor legal de l’infant una
declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb
símptomes al centre, d'informar al centre de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de
l’infant i de mantenir-hi un contacte estret davant de qualsevol incidència. Aquesta declaració s’enviarà per
correu i es pot reenviar signada digitalment o entregar en paper el primer dia, també es podrà signar en la
recepció del centre Kids&Us en el moment d'arribada.

*

Si un dels infants presenta un dels símptomes següents (febre o febrícula, mal de panxa, vòmits, diarrea,
malestar, dolor muscular, tos, dificultat per respirar, congestió nasal o mal de coll), la família haurà d’informar
el centre Kids&Us Poblenou i l’infant no podrà fer l'activitat. Es recomana a la família que en aquest cas es
dugui a l'infant al seu Centre d'Atenció Primària (CAP). L’infant només podrar retornar a l'activitat si es
confirma que no és un cas positiu, i si l'afectació li ho permet.

*

Diàriament es farà una comprovació dels símptomes dels alumnes, els teachers i el personal que assisteixen
al centre. Es portarà un registre diari de la temperatura.

Grups

*
*

El grups seran reduïts.

*

Cada grup tindrà assignat un teacher que es mantindrà estable durant tota la setmana. Si el/la teacher
necessita ajuda en algun moment específic el personal del centre Kids&Us podrà donar suport al monitor

Durant cada setmana, cada grup serà per ell mateix un grup de convivència i disposarà de la seva zona
exclusiva d'ús que no es compartirà amb els altres grups.

utilitzant sempre la mascareta.

Espais

*

No hi haurà espais comuns de convivència, excepte els lavabos que comptaran amb gel hidroalcohòlic a
l’entrada i la sortida, tovalloles de paper d’un sol ús i paperera amb tapa.

*
*

Cada grup tindrà la seva aula amb material propi i les activitats no es faran en el mateix espai que altres grups.

*

Per realizar les activitats es fomentarà l’ús d’espais exterior tals com les zones de la super illa, la zona peatonal
davant el centre.

*

Per als alumnes menors de 6 anys, fora del grup de convivencia, si no es pot mantenir el metre i mig de
distancia és farà ús de la mascareta.

Es fomentarán les activitats que permetin afavorir la distancia física de seguretat entre els participants de cada
grup de convivencia.

Materials que s’hauran de portar des de casa

Per afavorir que els alumnes comparteixin el mínim material possible, cada alumne haurà de portar des de casa:
*

Estoig: llapis, goma, colors, tisores, retoladors, cola adhesiva, regle, etc.

*
*

Ampolla d’aigua identificada amb el nom de l’infant
Esmorzar (no es realitzarà l’activitat de “market” aquest any, els alumnes hauran de portar el seu propi
esmorzar)

*
*

Mocadors o tovalloletes
Mascareta
Pel que fa als materials que aporta l’escola, s’emmagatzemaran individualment per a cada alumne i serà cada
alumne que recollirà el seu propi material al principi i final de cada activitat.

Preguem que tot el material personal vingui identificat amb el nom del participant
Arribades i sortides

Per tal d’evitar aglomeracions de persones a l’entrada del centre, crearem un protocol específic per regular les entrades
i sortides d’alumnes, que us farem arribar abans de l’inici de l’activitat.
Adaptació activitats

A causa de la situació actual hem hagut de modificar algunes activitats que fèiem en les edicions de Fun Week anteriors:

*

Market: aquets any els alumnes hauran de portar el seu esmorzar i ampolla d’aigua cada dia. Però es continuarà

aprofitant aquesta activitat per parlar de gustos, aliments, entre d’altres.

*

Family Party: per tal d’evitar grups grans de gent dins el centre aquest estiu no farem Family Party al final de cada

setmana. Això sí, us farem arribar un vídeo amb contingut sobre tot el que han fet els vostres infants al llarg de la
setmana.
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