DECLARACIÓ D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE
PARTICIPACIÓ EN LAS ACTIVITATS D’ESTIU DEL CENTRE MUNICIPAL DE LES
ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA
Cognom i nom de l’alumne:
DNI/NIE (si en té):
Per a alumnat menor d’edat
Mare/Pare/Tutora:
DNI/NIE:
Declare baix la meua responsabilitat, que sol·licite que la persona la persona
designada com alumne participe en les activitats de juliol del Centre Municipal de les
Arts Rafel Martí de Viciana i per això he llegit la informació proporcionada pel
CMARMV i accepte les condicions de participació, expresse el meu compromís amb
les mesures personals d'higiene i prevenció i assumisc tota la responsabilitat davant la
possibilitat de contagi per COVID-19 atenent que el CMARMV també compleix amb els
seus compromisos i obligacions.
Acceptació de les Mesures personals d’higiene i prevenció davant de la COVID-19
✔ He llegit i accepte els compromisos de l’apartat de Mesures personals d’higiene
i prevenció davant de la COVID-19 que figura en l'annex 1 d'aquest document.
✔ Em compromet a notificar el motiu d’absència de l’alumne a través de mòbil
mitjançant trucada telefònica o whatsapp al número facilitat pel CMARMV
(964033230 -674356639)
Declaració d’haver llegit i acceptat els documents facilitats per la organització sobre
l’adaptació de l’activitat a la COVID-19
✔ Declare que he rebut i llegit les normes d’adequació de l’activitat a la COVID-19
(Annex 2), i el Protocol d’actuació en casos d’emergència o risc de contagi del
CMARMV (Annex 3) i el Protocol d’actuació per al pare, mare o tutor/a front a la
covid-19 (Annex 4), i que accepte les mesures i procediments que proposen.
Consentiment informat sobre la COVID-19
✔ Declare que, una vegada rebut i llegit atentament la informació que contenen
els documents lliurats pel CMARMV sóc conscient dels riscos que implica la
participació del/de la menor en l’activitat en el context de la crisis sanitària
provocada per la COVID-19, que assumeix baix la meua pròpia responsabilitat.
Signatura de la mare / pare / tutora
Data:
Lloc:
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ANNEX 1. MESURES PERSONALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ DAVANT DE LA
COVID-19
1. El o la menor no podrà assistir a l’activitat si:
-Està diagnosticat/da amb COVID-19.
-Presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, diarrea,
etc.) que puga estar associada amb la COVID-19.
A les entrades es revisarà aquesta simptomatologia i es realitzarà una mesura
de la temperatura corporal amb un termòmetre infraroig sense contacte, si
aquesta és superior a 37.2°C es repetirà la mesura passats 5 minuts amb un
termòmetre digital d’axila (desinfectat abans i després del seu ús). Si la segona
medició seguis sent superior a 37.2°C, no podrà assitir a l'activitat.
-Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagen
estat en el mateix lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes (a una
distància menor de 2 metres durant al menys 15 minuts), o ha compartit espai
sense mantenir la distància interpersonal amb una persona afectada per la
COVID-19, inclús en absència de símptomes, en els últims 14 dies.
2. Obligacions
-Cal contactar amb el vostre centre de salut o amb el telèfon de Salut Pública
de referència (900300555) i a avisar al CMARMV al telèfon 964591400 davant
la confirmació de test COVID-19, el possible contacte interpersonal amb una
persona afectada per COVID-19 o amb simptomatologia, i davant l'aparició de
signes i/o símptomes COVID-19 una vegada començada l'activitat i fins 14 dies
després de la finalització d'aquesta per poder prendre les mesures oportunes i
poder vetllar per la salut de totes i tots els participants del campus.
3. Recomanacions per als i les assistents a l’activitat
-Utilitza mascareta quan ho indique el personal de l’activitat.
-Compleix totes les mesures de prevenció que indique el personal de l’activitat.
-Procura mantenir la distància interpersonal de 2 metres sempre que siga
possible.
-Evita la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà.
-Renta’t freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb solució
hidroalcohòlica, especialment després de tossir o esternudar, després de tocar
superfícies potencialment contaminades, i a l’inici i final de les activitats, durant
al menys 40 segons.
-En cas de tenir els avantbraços descoberts durant l’activitat, inclou el rentat
dels avantbraços.
-Quan tusses o esternudes, tapa’t el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús,
i llença’l preferentment en un cubell que tingui tapa. Si no disposes de
mocadors d’un sol ús, pots utilitzar la part interna del colze per no contaminar
les mans.
-Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca.
4. Desplaçaments a l’activitat
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-Sempre que es puga, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor
garanteixen la distància interpersonal d’aproximadament 2 metres.
-Si es va caminant, en bicicleta o moto, no és necessari portar mascareta, si es
pot mantenir la distància interpersonal.
-Si cal desplaçar-se en cotxe, es recomana extremar les mesures de neteja del
vehicle i mantenir la major distància possible entre els ocupants.
-En els viatges en transport públic cal utilitzar mascareta, i procurar mantenir la
distància interpersonal amb la resta d’usuaris.
-Es recomana utilitzar els equips de protecció individual des de la sortida de
casa.
5. En el desenvolupament de l’activitat
-Les persones responsables de l’activitat s’encarregaran de vetllar pel
compliment de la distància i mesures de seguretat.
-Els i les participants portaran mascareta quan se’ls demane.
-Al llevar-se la mascareta guardar-la correctament i eviteu que es puga
embrutar i quedar inutilitzada.
-Els i les participants hauran d’obeir les persones responsables de grup i
mantenir la distància interpersonal d' aproximadament 2 metres, sempre que
siga possible, i en tot cas evitar el contacte físic continu amb altres participants.
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ANNEX 2:NORMES D'ADEQUACIÓ DE L'ACTIVITAT FRONT LA COVID 19
Normes d'accés a les instal·lacions
•Mantenir la distància de dos metres amb la resta de participants i acompanyants.
•Sols accediran a les instal·lacions l’alumnat excepte casos concrets.
•Accedir amb mascareta a la instal·lació i no llevar-la fins la practica d'activitat.
•Comprovar punts de discriminació a l'entrada:
•Medició Temperatura (>37,2°C no pot accedir).
•Símptomes COVID (recordatori).
•Contacte amb COVID positiu i/o possibles positius (recordatori).
•Desinfecció de les mans amb gel hidroalcohòlic durant 20 segons.
•Evitar portar anells, rellotges, polseres, arracades, etc. (Facilita la neteja i evita que el
SARS-CoV es deposite en ells, ja que aguanta fins 72H en metalls i plàstics)
Normes de seguretat general
•Grups reduïts de 9 (entre grups no tindran contacte)
•Espais delimitats per a cada grup.
•Materials per a cada grup i/o desinfecció per a un posterior ús.
•Desinfecció de tot el material i instal·lacions en finalitzar la jornada.
•El procés de desinfecció s'ha de fer amb guants i mascareta.
•L’accés als serveis es realitzarà amb autorització del professorat per controlar
l’aforament
•Si per causes de força major és imprescindible el contacte físic amb l'alumnat, caldrà
netejar bé les mans abans i després de l'alumnat implicat i del professor/a.
•Si algun/a participant mostra símptomes del Covid se l'aïllarà en una sala amb un/a
acompanyant, la mascareta posada i s'avisarà als pares.
Normes de seguretat activitats
•Mantindre sempre una distancia de dos metres amb la resta del grup.
•Evitar el contacte físic amb els altres companys i companyes.
•No abandonar l’aula que corresponga a cada grup.
•Obeir a totes les indicacions del personal responsable.
•En els canvis de zones, en els desplaçaments i quan no es puguen respectar els 2m.
portar mascareta.
Normes de seguretat esmorzars

www.cmeviciana.es - c/ Sant Pere Pasqual s/n - 12530 Burriana - CIF Q1200347A - info@cmeviciana.es - 964033230

•Durant l'esmorzar mantindre la distancia i quedar-se en la zona establerta.
•Cadascú portarà de casa el seu menjar i botellí d'aigua.
•Prohibit compartir i donar restes de menjar.
•Prohibit compartir aigua del botellí.
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ANNEX 3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CASOS D’EMERGÈNCIA O RISC DE
CONTAGI

En el cas que, durant el període d’activitats, una persona participant inicie símptomes
(tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) o siguen detectats per personal del centre,
avisarem al coordinador per a que s'active el protocol d'aïllament. A l'afectat se’l
portarà a un espai separat prop del bany i se li facilitarà una màscara quirúrgica per a
l’afectat i una altra per a la persona adulta que el cuide fins que arriben el pare, mare o
tutor/a. La sala per a ús individual ha de ser triada prèviament, pròxima a un lavabo, i
ha de comptar amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb doble
bossa, en què tirar la màscara i mocadors d’un sol ús. S’avisarà la família perquè
contacte amb el seu centre de salut o amb el telèfon de Salut Pública de referència
(900300555), perquè s’avalue el seu cas. El pare, mare o tutor/a informarà dels
resultats al CMARMV, i en cas de test positiu el CMARMV contactarà amb Salut
Pública per explicar el cas i seguir instruccions.
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ANNEX 4. PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER AL PARE, MARE O TUTOR/A FRONT A
LA COVID-19
-Les famílies vigilaran l'estat de salut i realitzaran mesures de temperatura cada dia
abans d'eixir de casa per anar a la instal·lació esportiva.
-Cada dia després del campus es netejarà la roba que porten amb aigua a 60°C per tal
de desinfectar-la.
-L'ús de la mascareta serà obligatori per accedir a les instal·lacions, per als
desplaçaments i sempre que no es puga respectar la distancia de seguretat excepte
en els casos:
•

Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure's
agreujada per l'ús de màscara.

•

Persones en les quals l'ús de màscara resulta contraindicat per motius de salut
degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o
dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua
utilització.

•

Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes,
resulta incompatible l'ús de la màscara.

•

Causa de força major o situació de necessitat.

-Si algun participant en les activitats de juliol mostra signes i/o símptomes de la
COVID-19, siga durant les setmanes de l’activitat o durant 14 dies després de la
finalització d'aquesta, cal telefonar al vostre centre de salut o al telèfon de Salut
Publica (900 300 555) perquè ho valoren i realitzen el test per a la COVID-19 si és
oportú. Cal dir-los que ha estat en contacte amb xiquets i xiquetes en el Centre
Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana de Borriana.
•

Si açò ocorre durant les setmanes de l’activitat, avisarem al CMARMV tant si el
test és positiu com negatiu, per saber si cal prendre les mesures oportunes en
el cas positiu, o continuar amb normalitat en el cas negatiu.

•

Si ocorre durant els 14 dies després de la finalització del campus avisarem al
CMARMV sols en casos positius per a poder prendre les mesures oportunes.

-Si algun participant té contacte amb una persona amb la COVID-19 positiu o amb
possible COVID-19 durant les setmanes de l’activitat cal telefonar al vostre centre de
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salut o al telèfon de Salut Publica (900 300 555) perquè ho valoren i vos donen
instruccions. Cal mantindre al CMARMV informat de qualsevol incidència per si és
necessari prendre les mesures oportunes per vetllar per la seguretat de tots.
SÍGNES I SIMPTOMES DE LA COVID-19:
- Temperatura febril (> 37,2°C)
- Si presenta símptomes:
-Tos
-Sensació de falta d'aire al respirar.
-Dolor muscular/articular.
-Pèrdua del gust i l'olfacte.
-Diarrea.
-Cansament.
Contacte Salut Pública C.V. Contactar amb el telèfon de atenció al COVID-19 "900
300 555" o demanar cita en la web o la APP GvaCoronavirus de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública.
Contacte CMARMV. Contactar amb el telèfon 964033230 i whatsapp 674356639 per
a comunicar qualsevol incidència.
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