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Per a obtenir més informació, consultar protocol “versió complerta i detallada”
PROTOCOL DE SEGURETAT I MESSURES DE PREVENCIÓ
PER EVITAR EL RISC DE CONTAGI PER COVID-19
Tallers i Activitats Educatives Mediambientals
per a centres educatius en el marc de la pandèmia
L’entitat Sant Quirze del Vallès Natura (sqvNatura), ha desenvolupat aquest protocol per a gaudir de
les activitats de manera segura, tenint en compte les següents prioritats bàsiques:
•

El manteniment de la salut personal i col·lectiva.

•

El manteniment de la funció social i educativa de l’escola.

Les mesures son les següents:
Es mantindran i es respectaran totes los normes i procediments de seguretat específics dins de
l’àmbit educatiu, en les activitats dins i/o fora de l’aula, segons la normativa vigent en cada moment.

L’educador/a desenvoluparà l’activitat:
• Amb “Grups Estables” d’infants.
• Utilitzarà guants, mascareta.
• Mantindrà la distancia de seguretat mínima establerta.
• Vetllarà perquè es compleixin les normes de seguretat envers COVID-19.

L’educador/a realitzarà neteja i desinfecció prèvia, durant i post activitat:
• De mans i pell en general.
• Dels materials utilitzats en l’activitat: binocles, fitxes plastificades, bosses transport materials, etc.
• De la roba utilitzada en l’activitat.
• Vehicle utilitzat per el transport.

Observacions:
Sant Quirze del Vallès Natura informarà al centre educatiu:
• El material necessari que aporta l’entitat per a desenvolupar l’activitat (binocles, lupes, materials
fungibles,...).
El Centre Educatiu:
• Aportarà el tipus de material necessari per a desenvolupar l’activitat (Fitxes o quaderns de camp
impresos, cartolines per manualitats, llapis i colors,...).
• És responsable de tenir la llista actualitzada d’infants participants en l’activitat.
• Informarà a sqvNatura de qualsevol variació de l’estat de salut dels assistents a l’activitat realitzada
compatible amb la simptomatologia Covid-19 o del seu entorn familiar immediat.
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