ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICPAL DE TORRENT
C/. Constitució, 49 46900 – TORRENT (Valencia)
 961 562 346  961 561 731
www.fdmtorrent.com
 info@fdmtorrent.com

CIF. P-4600051I

Torrent viu l’Esport

CAMPUS LUDIC ESPORTIU TORRENT 2021
MESURES I RECOMANACIONS
Amb el present document, totes les famílies son informades de les mesures
higiènic-sanitàries que es van a tindre en compte.
•

L’alumnat

no

pot

acudir

a

les

activitats

en

les

següents

circumstàncies: si presenta símptomes compatibles amb COVID-19
o està diagnosticat de COVID-19, o es troba en període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona
amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.
•

En el cas que durant el transcurs de l’activitat es declarara un cas de
contagi

en

la

familiar

unitat

d’un

participant,

es

comunicarà

immediatament a l’organització.
•

A l’inici de l’activitat, es formará als alumnes/as en hàbits d'higiene
(rentada,

desinfecció

de

mans,

maneig

d'objectes

d'ús

comú,

distanciament físic, ús de màscara, encendre i apagar interruptors, obrir
portes sense utilitzar mans, etc.
•

Es reforçará visualment la formació amb la cartelleria informativa als
espais clau de la instal·lació (entrades i eixides, lavabos, etc.). Donar a
conèixer els horaris d’entrada, acompanyament de pares/mares/tutors,
desinfecció de mans, etc.

•

S’establiran zones d’entrada i eixida diferenciades al centre on es
duguen a terme les activitats, les quals han de senyalitzar-se
adequadament amb la finalitat d’evitar aglomeracions innecessàries
de l’alumnat.

•

S'escalonaran els accessos a les instal·lacions per als alumnes ampliant
els horaris d'entrada i d´eixida.

•

Les estades d'ús comú estaran dotades de gel hidroalcohòlic.

•

Per als menors acompanyats de familiars, s’assenyalarà una distància
de 1.5 o més metres fins a l’entrada al recinte on poder deixar els
xiquets i xiquetes.
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•

Torrent viu l’Esport

L’activitat s’organitzarà i desenvoluparà en espais netament separats,
per subgrups de 10 participants (màxim) atesos per 1 monitor
responsable del compliment de les mesures personals d’higiene i
prevenció obligatòries, amb les seues relacions socials restringides a
aquest equip.

•

Es controlaran els aforaments i la distribució dels alumnes en les
diferents estades.

•

Es obligatori l´us de màscares higièniques, en majors de 6 anys,
excepte en el casos contemplats per la legislación vigent.

¿qué es recomana que porte l´alumnat?
•

Haurà de vindre proveït de mascareta, amb el nom, més una de
recanvi.

•

Haurá de portar una motxilla amb l´esmorçar, aigua i un estoig amb
pintures per als tallers.

•

Atés que els participants realitzaran activitats esportives, es recomana
portar una muda per a canviar-se.
o Roba esportiva: Samarreta, Pantalons Esportius, Sabatilles
d'Esport i Calcetins
o Roba piscina (per als campus amb activitats aquàtiques): Vestit
de bany, Xancletes, Tovallola i Capell de bany.

•

Es recomana no portar joguets, mòbils, videoconsoles o altres objectes
innecessaris.

•

Tot el material esportiu i lúdic que es compartisca, serà desinfectat en
cada canvi d'activitat.

•

Ús obligatori d'hidrogel abans i després de tocar objectes comuns.

•

L'organització no es fa responsable de la pèrdua del material dels
participants. Es recomana que tots els objectes personals vengen
identificats amb el nom del xiquet/a.
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