PLA DE REPRESA ACTIVITAT ANGLÈS ‐ PROTOCOL COVID‐19
MESURES I ACTUACIONS GENERALS
1. DISTÀNCIA DE SEGURETAT Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat dins les aules i
en els espais comuns. Els grups classe seran estables, sempre estaran amb el mateix professor/‐a i a la
mateixa aula.
2. MASCARETA Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta durant tota
l’activitat.
3. HIGIENE DE MANS A l’entrada de l’acadèmia hi haurà gel hidroalcohòlic homologat Dermogen, serà
obligatori netejar‐se bé les mans abans d’entrar. També n’hi haurà a cada aula.
4. HIGIENE DE LES AULES A la finalització de cada classe el professor/‐a netejarà l’aula amb el producte
de neteja homologat Aquagenol i ventilarà l’aula.
5. ASSISTÈNCIA A CLASSE Podran assistir a classe els alumnes que no presentin cap símptoma compatible
amb la COVID‐19 o amb qualsevol altre quadre infecciós.
6. ENTRADA A CLASSE Caldrà que els alumnes s’esperin a l’exterior i es podrà accedir a l’acadèmia just a
l’hora que comença la classe i un cop s’hagi comprovat la temperatura. Quan s’acabi la classe els alumnes
sortiran immediatament i evitaran la permanència a l’acadèmia. L’entrada i sortida de l’acadèmia estarà
senyalitzada amb unes fletxes al terra.
7. MATERIAL Cal que cada alumne/‐a porti els seus llibres, llibreta, i estoig. És imprescindible no
compartir cap tipus de material.
8. TRAÇABILITAT Davant de qualsevol símptoma durant les classes, es seguirà el protocol de seguiment i
identificació dels contactes.
PROTOCOL DAVANT UN POSSIBLE POSITIU
En cas que qualsevol alumne/‐a presenti símptomes o sospita de malaltia, s’ha d’informar a Girolingua el
més aviat possible. La família s’haurà de posar en contacte amb el seu CAP de referència per informar
sobre els símptomes. Des de l’acadèmia seguirem les indicacions del Departament de Salut.

En compliment de la Normativa de Protecció de Dades de caràcter personal, LOPD 15/99 de 13 de desembre, l’informem que les dades personals cedides
figuraran inscrites en un fitxer automatitzat propietat de GIROLINGUA SL, amb domicili al C/ Enric Claudi Girbal, 23 bx 2D de Girona 17003, amb la finalitat
única i exclusiva de poder‐li oferir i garantir els nostres serveis. L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel∙lació dels
mateixos a la direcció anteriorment indicada i que les seves dades no seran cedides a tercers a no ser que sigui estrictament necessari per a la prestació dels
nostres serveis.

