SANT CUGAT DANCE ACADEMY
Mesures de seguretat i protocol d’accés a les instal·lacions del centre*
Per tal de complir les mesures de seguretat i higiene, i no posar en risc la salut dels alumnes ni dels
professors hem establert un protocol per accedir a les instal·lacions:








A l’entrada al centre els alumn@s:
o Accediran sols, sense acompanyament d’un adult, que els deixarà a l’entrada de l’edifici.
o Haurà de signar o entregar si ja el du preparat de casa, el full de declaració responsable, que
trobareu adjunt a aquest protocol.
o Vindran canviats de casa i no es podrà fer ús dels vestuaris.
o Hauran de dur un calçat per utilitzar només durant la sessió i que s’hauran de canviar a l’inici
i finalització de l’activitat; o bé portar un calçat que utilitzaran només a la sala de ball, i
desaran a l’escola fins a la propera sessió.
o S’hauran de netejar les mans a l’entrada al centre amb gel hidroalcohòlic, que trobaran situat
al costat de la porta d’accés.
o Hauran d’arribar al centre amb la mascareta posada. I al sortir tornar a posar-se-la. Durant la
classe, al estar cada ballarí dins el seu espai de seguretat, no serà obligatori el seu ús, però si
recomanable.
o Hauran de mantenir un distanciament físic de dos metres amb la resta de companys.
o Els grups seran sempre com a màxim a un terç de l’aforament.
o Cada alumne portarà la seva ampolla d’aigua individual. L’aixeta de l’escola no es podrà
utilitzar.
El centre compta amb 170 m2 útils de sala de ball, la qual s’adaptarà segons la necessitat de cada
grup. Al terra hi ha marcats els espais que delimiten les distàncies de seguretat. Es prega que els
alumnes ballin dins la seva àrea de seguretat.
La sala es desinfectarà a la finalització de cada sessió.
L’entrada i la sortida de cada grup es farà de forma esglaonada, deixant un espai de 10 minuts entre
un grup i l’altre.
Els vestuaris i la recepció romandran fora de servei. Per a consultes i informació, podeu contactar
amb el correu escoladeballsantcugat@gmail.com o als telèfons 690613505 i 608437719.

*Aquestes mesures poden ser canviades per altres que garanteixin un millor compliment de les mesures de prevenció,
seguretat i distanciament entre persones, derivades de la crisi sanitària del CoVID-19 i que, en cas de modificar-se, s’informarà
degudament als alumnes i famílies.

L’Equip de la Sant Cugat Dance Academy

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ALS ALUMNES MENORS
Dades personals
Nom de l’alumne/a:
Curs de ball al que assisteix:
Nom i cognoms del pare, mare o tutor@:
DNI/NIE/ Passaport:

Declaro, responsablement:
1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
o
o
o
o

No presenta cap simptomatologia compatible amb lacovid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
Té el calendari vacunal al dia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)
 Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:
-



Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu
metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat al nostre centre:
-

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al vostre centre i
que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amblacovid-19, no
assistirà al centre.
4. Que conec l’obligació d’informar el centre de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre
entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________, a la Sant
Cugat Dance Academy, jo, _______________________________________, signo la present
declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta
declaració.
Lloc i data
Signatura

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ALS ALUMNES
Dades personals
Nom de l’alumne/a:
Curs de ball al que assisteix:
DNI/NIE/ Passaport:

Declaro, responsablement:
4. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
o
o
o
o

No presento cap simptomatologia compatible amb lacovid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
Tinc el calendari vacunal al dia.

5. (Seleccioneu una de les dues opcions)
 Que no pateixo cap de les malalties següents:
-



Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el meu metge/metgessa la
idoneïtat de reprendre l’activitat al nostre centre:
-

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

6. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al vostre centre i que, en el
cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré al
centre.
4. Que conec l’obligació d’informar el centre de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu
entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació a la Sant Cugat Dance Academy, jo,
_______________________________________, signo la present declaració de responsabilitat i
consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.
Lloc i data
Signatura

