PLA DE CONTINGÈNCIA DEL CURS 2020-2021 Unió Musical “Santa Maria” del Puig

NORMATIVA COVID-19.
1. Sempre que siga possible, totes les gestions es faran per via telemàtica.
Per Correu electrònic (escolasump@gmail.com) o telèfon (625645041):
inscripcions, pagaments, consultes d’horaris, reclamacions, dubtes, contacte
amb l’escola, suggeriments, etc...
2. Caldrà sol·licitar Cita Prèvia per telèfon o correu electrònic si es vol acudir
al centre de forma presencial.
3. Queda restringida l’entrada al Centre a un acompanyant per alumne/a.
3.1. Caldarà mantindre la distància de seguretat en tot moment.
4. És requereix ser puntual, no es podrà acudir al centre abans de l’horari
assignat per a classe. Cal que eviteu les aglomeracions tant a l’entrada
com a l’eixida. Recordeu mantindre la distància de seguretat.
5. Per a accedir a l’Escola de Música caldrà portar la mascareta. La seua
utilització es obligatòria al Centre.
5.1. Només podran llevar-se la mascareta l’alumnat de vent-fusta i vent-metall
dintre de la classe d’instrument o als assajos de Banda Infantil, Banda de
l’Escola.
5.2. A les classes d’instrument es mantindrà la distància de seguretat.
5.3. Per a l’alumnat de 3 i 4 anys la mascareta és recomanable, però no
obligatòria.
6. Qualsevol persona que mostre símptomes compatibles amb la COVID-19
(febra, tos, dificultat respiratòria, dolor de gola, etc..) no acudirà al Centre i
informarà a l’Escola el més aviat possible.
7. Els banys s’utilitzaran només en cas de necessitat.
8. Les aules estaran proveïdes de paper, gel hidroalcohòlic i desinfectant per al
mobiliari.
8.1. L’alumnat s’haurà de desinfectar les mans amb el gel hidroalcohòlic a
l’entrada de l’aula. Al finalitzar, tot l’alumnat desinfectarà la cadira, taula i
faristol utilitzat.
9. Es ventilaran les aules i espais comuns amb freqüència entre classe i classe.
10. Hi hauran senyalitzacions de circulació per dins del Centre per tal d’evitar
aglomeracions i creuaments a les zones comuns (hall, corredors, etc). Tota
persona que circule pel Centre anirà sempre per la seua dreta.
10.1.
Queda prohibit quedar-se a les zones comuns del Musical, a
excepció de la zona del bar
11. No es podrà compartir cap material, cadascú haurà de proveir-se del material
necessari per realitzar les classes.

