
 

 

Per tal de garantir que els nens, joves, pares/mares i l’equip de professionals puguem gaudir 

d’un entorn segur, us presentem tot un seguit d’indicacions que segueixen la normativa 

vigent i les indicacions de les autoritats sanitàries competents. Si us plau, llegiu-les amb 

atenció!  Agraïm per endavant la vostra col·laboració i esperem gaudir plegats de tornar a 

estar junts.  

  

Adelina M A Moreira, Directora de Criança 

 

MESURES PREVENTIVES DURANT LES VISITES 
   

1. És imprescindible la higiene de mans dels vostres fills un cop entrin a Criança amb 

gel hidroalcohòlic que facilitarem nosaltres. També es procedirà a desinfectar el 

calçat abans d’entrar al centre amb esprai hidroalcohòlic. A cada sala hi haurà 

dispensadors de gel hidroalcohòlic per si cal tocar algun material que no és d’ús 

exclusiu. Les pertinences personals seran dipositades en una bossa de plàstic d'un sol 

ús a l’entrar. 

2. És obligatori que portin mascareta per poder entrar a Criança. A dins de la sessió, 

l’ús de mascareta serà voluntari, ja que estarem separats entre un mínim d’1,5 i 2 

metres, o bé separats per una mampara. Els professionals portaran sempre la 

mascareta, tret quan estiguin separats de l’infant/adult per la mampara. 

3. Aquest any no us oferirem aigua i/o galetes com altres anys. Agrairem que cada 

infant, jove i adult porti la seva ampolla d’aigua i/o berenar. 

 

ENTRADES I SORTIDES 

 

1. És molt important que respecteu l’horari agendat per a garantir la seguretat de tots. 

2. La recepció de Criança serà un lloc només de pas. Només ens aturarem a recepció a 

fer els tràmits estrictament necessaris i procurarem ser àgils. 

3. Quan vingueu a recollir els vostres fills/es us esperareu a fora, al passadís.  

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA   
Haureu de portar o enviar signada la declaració responsable que us adjuntem a 

l’email/whatsapp abans de reprendre les sessions.    

  

CONTROL SÍMPTOMES   
A l’arribar a Criança, us farem control de temperatura per assegurar que no teniu més de 

37,3º. Si es detecta temperatura superior o altre símptoma compatible amb els de la Covid-19, 

no us podreu quedar.   

  

ESPAIS I MATERIAL   
Tots les superfícies d’alt contacte (poms, taules, mampares..) i materials utilitzats (joguines, 

llapis...), es desinfectaran després de cada ús per tal que el pugui fer servir un altre nen/a. Els 

espais comuns es desinfectaran dos cops al dia, a excepció del bany, que es desinfectarà 

desprès de cada ús.  


