
 

 

PROTOCOL DE MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE COVID-19 

ESCOLA ESCACS 2021-22 

 

Per començar, és necessari que els progenitors i/o tutors de 

l’alumne/a, com també monitors, membres de la junta i altre 

personal del Club que puguin estar en contacte entre elles omplin 

una declaració responsable i lliurar-la a l’ inici de les classes, en la 

qual, certifiquin que en els darrers 14 dies el nen/nena no ha tingut 

cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no ha donat 

positiu, no ha conviscut amb persones que ho hagin estat ni ha 

tingut contacte estret amb persones infectades, signada i amb la 

data del dia del lliurament.  

 

Així mateix, les famílies s’han de comprometre a informar-nos de 

qualsevol canvi en el seu estat de salut per així mantenir actualitzada 

la seva vigència, per una altra banda no es permet l’entrada a les 

famílies i/o acompanyants a l’interior de l’aula.  

Comunicar també que la persona responsable encarregada del 

compliment i interlocutora amb les autoritats sanitàries i esportives 

serà el nostre president de l’entitat: Miguel Angel Murillo Fariñas.  

 

A continuació presentem les mesures de seguretat i higiene que són 

fonamentals per poder continuar impartint classes d’escacs al nostre 

alumnat de manera presencial i, són les següents:  

 

• Abans d’entrar a l’aula cada alumne/a haurà de rentar-se les mans 

amb aigua i sabó i portar posada la mascareta.  

• Després de rentar-se les mans el monitor els farà passar a la classe  

i els prendrà la temperatura, inclòs una comprovació d’altra 

simptomatologia relacionada amb la covid-19, aquest control 



rigorós es portarà a terme durant totes les classes mitjançant un 

registre amb el nom de l’alumne/a i la data d’assistència.  

• L’alumnat s’asseurà al seu lloc (no es podran asseure junts, sinó 

mantenint la distància recomanada d’un metre com a mínim)  

• Abans i després de les classes hauran de desinfectar-se les mans 

amb gel hidroalcohòlic que tindran sempre a l’abast, a la mateixa 

aula.  

• L’ús de mascaretes en la realització de l’activitat serà obligatori tant 

pels monitors com per l’alumnat, encara que s’hagin vacunat, ja que 

l’aula és un espai de mesures reduïdes i per tant, la mascareta s’ha 

de dur des de l’ inici de les classes fins que surtin de l’aula.  

 

ÚS I DESINFECCIÓ DE L’AULA I DEL MATERIAL D’ESCACS.  

• El personal monitor farà una desinfecció de l’aula cada vegada que 

es finalitzin les classes, com ara de neteja i desinfecció de taules i 

cadires.  

• El material que sigui d’ús compartit, com ara taulells i peces 

d’escacs, o qualsevol estri que s’utilitzi per desenvolupar les classes, 

el personal monitor l’ haurà de desinfectar al començar i acabar 

l’activitat utilitzant guants també d’un sol ús.  

• Es recomana que cada infant porti de casa un estoig amb materials 

essencials (colors, llapis, mascaretes, etc.) per a ús exclusiu.  

 

PLA DE CONFINAMENT  

• En el cas que un nen/a superi els 37,3 es farà el retorn a casa.  

• En el cas que es confirmi un cas positiu de coronavirus a un 

membre de l’escola tot el seu grup de convivència no podrà assistir 

a classe per poder fer la quarantena (14 dies després del darrer 

contacte amb el cas positiu). 

• En cas que qualsevol membre de l’equip de monitors tingui febre 

abans de venir, haurà de trucar al responsable de l’entitat amb 

antelació, si és possible i comentar la situació.  

• Abans de reprendre les activitats amb normalitat, haurem de tenir 

l’autorització sanitària pertinent (justificant del metge)  

• En el cas de símptomes de coronavirus, es tindrà especial atenció al 

grup de convivència i es prendran temperatures a l’entrar i sortir de 

l’aula.  



• Cal garantir que qualsevol persona que accedeixi a l’entitat no 

presenti simptomatologia de Covid19 o hagi tingut contacte directe 

amb una persona infectada en els 14 dies previs.  

• En cas que alguna persona presenti simptomatologia compatible 

amb Covid19 cal que ho comuniqui per tal d’orientar-lo 

adequadament en els passos a seguir segons el personal 

especialitzat que atén el servei del 061.  

 

Preguem, si us plau que es respectin aquestes mesures per la salut 

de tothom i prevenir així, riscos de possibles contagis.  

Per qualsevol dubte es poden posar en contacte al nostre correu: 

clubescacssantjoandespi@gmail.com  

Gràcies per la seva col·laboració.  

 

Miguel A. Murillo Fariñas (President de l’entitat)  
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