La Xarranca

protocol de
seguretat covid19
A La Xarranca ens prenem molt
seriosament la seguretat de
les nostres famílies i per tal de
poder seguir visitant-vos a les
places i carrers de les vostres
viles, posem en coneixement el
protocol i mesures de seguretat
higiènica que portem a terme
perquè la cultura no s’aturi.
Seguim jugant!

CONTROL DE L’ACTIVITAT
•
•
•
•
•

L’espai de l’activitat estarà delimitat per unes tanques i únicament hi haurà 1 entrada i 1 sortida amb
cartells informatius i acompanyament dels monitors.
Recomanem gaudir de l’activitat per nuclis familiars i així poder aprofitar l’experiència al 100%.
L’aforament anirà en funció dels metres destinats per l’organització a cada una de les activitats per
a garantir 1,5 m de distancia de seguretat.
Augmentem el nombre de monitors per a tenir un millor control.
Recomanem un sistema de reserves per a evitar aglomeracions. Presencial o telemàticament.

neteja de l’espai
Neteja amb una solució desinfectant de les superfícies amb regularitat, i cada vegada que es cregui
convenient segons l’aforament de l’activitat.

CONTROL higiènic
•
•
•

Els participants majors de 6 anys tindran l’obligació de portar la mascareta en tot moment, incloenthi l’entrada i la sortida al recinte de joc. Sempre en funció de les recomanacions de les autoritats
sanitàries en el moment de realitzar l’activitat.
A l’entrada i sortida del recinte, disposem de gel hidroalcohòlic per a desinfectar les mans.
Termòmetres per a controlar la temperatura.

els nostres monitors
•
•
•

Portarán en tot moment mascaretes de seguretat superior i es desinfectaran les mans continuament, per a poder dinamitzar correctament l’activitat.
Els monitors i coordinadors de l’activitat estan formats per a poder controlar l’aforament i distancies
de seguretat en tot moment.
Són les persones que informaran en tot moment de les mesures de seguretat, i vetllaran per una
correcta disposició de les families i jocs.
Adaptem les mesures de protecció esmentades a demanda de l’organització i autoritats sanitàries.
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