
 

 

 
 
 
 

PROTOCOL COVID19 
 

 Cada infant haurà de portar la seva mascareta de casa, la portarà posada sempre
activitats esportives que així ho requereixin 
 

 Caldrà que cada matí abans de sortir de casa es prengui la temperatura a l’infant i s’anoti al document de 
control de temperatura i simptomatologia.

 
 No es permet l’entrada de famílies al centre.

 
 Cal adjuntar a la fitxa d’inscripció el calendari vacunal actualitzat

 
 L’entrada i la sortida al casal es 

abans rebreu per mail l’hora i la porta d’entrada assignades. Us demanem, si us plau, que sigueu puntuals.
 

 Cada matí a l’entrada del casal ens desinfectarem les mans amb gel hidro
 

 Mantindrem les aules interiors ventilades sempre, i ens rentarem les mans de manera constant sobretot 
abans i després d’esmorzar i abans i després de dinar.

 
 La porta per les acollides matinals sempre serà la porta principal.

 
 En el cas de possible simptomatologia relacionada amb la COVID

tot moment via telèfon o mail a l’equip del casal. (93 105 60 06 o : 
 

 Si en el grup de convivència establerts, es detecta algun cas positiu de la COVID
quedar confinat a casa durant 14 dies i tots els infants d’aquell grup hauran de fer
de quedar confinats a casa durant 10 dies, 

 
 Els grups de convivència sempre aniran amb el mateix monitor/a i tindran un material específic per cada 

grup. El material compartit entre grups es desinfectarà a l’acabar cada ús.
 

 Serà molt important que tots els infants tin
d’autorresponsabilitat que ens facilita el departament de salut.

 
 No es podran apuntar al casal infants que hagi estat en contacte amb un positiu de la covid19 els últims 10 

dies o hagi patit la malaltia en els últims 15 dies de començar el casal. 
 
 

Cada infant haurà de portar la seva mascareta de casa, la portarà posada sempre
que així ho requereixin  i es pugui garantir la distància de seguretat

Caldrà que cada matí abans de sortir de casa es prengui la temperatura a l’infant i s’anoti al document de 
control de temperatura i simptomatologia. 

entrada de famílies al centre. 

ió el calendari vacunal actualitzat. 

L’entrada i la sortida al casal es farà segons el volum de participants. Mitjançant diferents portes. Uns dies 
abans rebreu per mail l’hora i la porta d’entrada assignades. Us demanem, si us plau, que sigueu puntuals.

Cada matí a l’entrada del casal ens desinfectarem les mans amb gel hidrolacòlit 

Mantindrem les aules interiors ventilades sempre, i ens rentarem les mans de manera constant sobretot 
abans i després d’esmorzar i abans i després de dinar. 

La porta per les acollides matinals sempre serà la porta principal. 

En el cas de possible simptomatologia relacionada amb la COVID-19, és necessari anar al CAP i informar en 
tot moment via telèfon o mail a l’equip del casal. (93 105 60 06 o : casalmarianao@gmail.com

rup de convivència establerts, es detecta algun cas positiu de la COVID
quedar confinat a casa durant 14 dies i tots els infants d’aquell grup hauran de fer
de quedar confinats a casa durant 10 dies, sigui quin sigui el resultat. 

Els grups de convivència sempre aniran amb el mateix monitor/a i tindran un material específic per cada 
grup. El material compartit entre grups es desinfectarà a l’acabar cada ús. 

Serà molt important que tots els infants tinguin el carnet de vacunació al dia, així com signada la fulla 
d’autorresponsabilitat que ens facilita el departament de salut. 

No es podran apuntar al casal infants que hagi estat en contacte amb un positiu de la covid19 els últims 10 
malaltia en els últims 15 dies de començar el casal.  

Cada infant haurà de portar la seva mascareta de casa, la portarà posada sempre, accepte si realitzem 
i es pugui garantir la distància de seguretat mínima de 2 metres. 

Caldrà que cada matí abans de sortir de casa es prengui la temperatura a l’infant i s’anoti al document de 

farà segons el volum de participants. Mitjançant diferents portes. Uns dies 
abans rebreu per mail l’hora i la porta d’entrada assignades. Us demanem, si us plau, que sigueu puntuals. 

 

Mantindrem les aules interiors ventilades sempre, i ens rentarem les mans de manera constant sobretot 

19, és necessari anar al CAP i informar en 
casalmarianao@gmail.com) 

rup de convivència establerts, es detecta algun cas positiu de la COVID-19, aquell infant s’haurà de 
quedar confinat a casa durant 14 dies i tots els infants d’aquell grup hauran de fer-se la prova PCR i s’hauran 

Els grups de convivència sempre aniran amb el mateix monitor/a i tindran un material específic per cada 

guin el carnet de vacunació al dia, així com signada la fulla 

No es podran apuntar al casal infants que hagi estat en contacte amb un positiu de la covid19 els últims 10 


