CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS CME
1. L'alumne no pot acudir a les activitats en les següents circumstàncies:

•

Si presenta símptomes compatibles amb COVID-19 (tos, febre més de 37,5, dificultat en respirar, etc.).
En aquest cas haurà de contactar amb el telèfon d'atenció al Covid ( 900 300 555) i amb el centre de
salut al qual pertanyi. També es pot demanar consulta a través de citaweb
http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-es.html

•
•
•

Si està diagnosticat de COVID-19
Es troba en període de quarantena domiciliària
O si ha tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes, o ha compartit espai sense
mantindre la distància interpersonal amb una persona afectada per Covid-19, fins i tot en absència de
símptomes, en almenys 14 dies.

2. Les families hauran de vigilar l'estat de salut del alumne li realitzaran presa de temperatura tots els dies abans de sortir
de casa per a anar a la instal·lació. Si tingués febre o símptomes compatibles amb COVID-19 no haurà d'assistir a la
instal·lació, però sí que notificar-ho al CME o a l'entitat a la qual pertanyin i contactar amb el seu centre de salut.
3. En el cas que durant el transcurs de l'activitat es declarés un cas de contagi en la unitat familiar d'un alumne, es
comunicarà immediatament al CME.
4. L'alumne haurà d'entrar i sortir amb màscara del recinte i posar-la-hi quan els monitors o empleats del CME indiquin
que és necessari. Els xiquets menors de 6 anys no estan obligats però sí la recomanem.
5. Els alumnes que presenten condicions de salut que li fan més vulnerables per a COVID-19 (per exemple, malalties
cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), podrà acudir al
centre, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti i mantenint les mesures de protecció de manera
rigorosa, excepte indicació mèdica de no assistir.
6. Les families han de comunicar obligatòriament l’absència d’un xiquet a la classe, o poden fer: - WHATSSAP: 638754597 EMAIL: cme@vinaros.es - Telefonant: 964454608
7. Important: puntualitat deixar y recollir al xiquet. Entrada màxim al recinte 5 minuts abans de l’activitat. El monitor
farà el control de tots els alumnes una vegada y tancarà la porta del recinte. A la sortida les persones encarregades de
recollir al alumne també han de ser puntuals i no retrasar al monitor. El monitor dóna als xiquets i prepara la següent
classe, per la qual cosa ha de fer desinfecció de material.
8. Cada alumne ha de portar suficient aigua per a l'activitat. No es permet compartir. En les botelletes d’aigua dels xiquets
ha de posar el nom del xiquet.
9. Recomanem que cada alumne porte el seu propi gel hidroalcohòlic ja que en el transcurs, abans i després de cada
activitat, l'usuari ha de rentar-se les mans amb gel hidroalcohólico.
10. Cada alumne tindrà una zona on deixar les seues coses i ha de portar obligatòriament una bossa esportiva on ha de
guardar tots els objectes que porte a l’activitat, jaquetes, aigua..etc.
11. Els serveis estan operatius, però es recomana el mínim ús.

