MESURES COVID-19

RECOLLIDA I REBUDA
DE CLIENTS
• La recollida i rebuda dels alumnes/clients es
realitzaran als punts habilitats.
• Es recomana que només siguin acompanyats
d’un adult per evitar el màxim de persones en
aquest punt i garantir la distància de
seguretat.
• Es mantindrà en tot moment la distància de
seguretat d’1,5m.
• L’ús de la mascareta serà obligatòria en aquest
punt.

MESURES PRESES A
L’ESCOLA
• L’escola

porta

un

registre

diari

de

temperatura i simptomatologia Covid-19 de
tots els nostres professors, fent possible
una ràpida detecció i aïllament de la
persona contagiada.
• Tot el nostre material de lloguer és
desinfectat diàriament abans i després de

la seva utilització.

• Es realitzarà per part dels professors una breu
explicació de les mesures implantades i de
seguretat a tenir en compte per a la prevenció
de contagis a les pistes.
• L’escola compta amb un protocol d’actuació

i de mesures de prevenció i seguretat per a
la COVID-19 per a totes les seves activitats.

DURANT LES CLASSES
• Ús de mascareta sempre que no es
garanteixi la distància de seguretat d’1,5m,
quan el l’alumne necessiti ajuda del
professor tots dos portaran mascareta
posada ja que aquesta distància de
seguretat no existirà i en espais interiors.

A PISTES

BONS HÀBITS

• Complir en tot moment la normativa de pistes:

• Tapar-se el nas i la boca amb el colze al tossir
o esternudar

- Distància de seguretat als remuntadors.

• Evita compartir material amb companys.

- Ús de mascareta obligatori a cues i durant
l’ús dels remuntadors.

• Evita tocar-se boca, nas i ulls, en especial
després d’haver manipulat cap objecte d’altre
persona.

- Desinfecció de mans i/o guants.

• Llençar qualsevol rebuig d’higiene personal a
les papereres habilitades amb pedal i tapa.

- Respectar totes les senyalitzacions de
seguretat distribuïdes a les pistes.

#capcontagi
#entretotsensensortirem

ESCOLA POLIESPORTIVA DE LA MOLINA S.L.
Xalet Pista Llarga s/n – 17537 La Molina
+34 972 14 51 16
www.escolalamolina.com / info@escolalamolina.com

