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ANTES DO COMEZO DO CURSO

ANTES DE SAÍR CARA A ACTIVIDADE
Auto-test

?

Presenta a declaración responsable

Realiza o auto-test (Teño síntomas?)

RECOMENDACIÓN DE TRAER Á ACTIVIDADE
Traxe de baño posto

Máscara de reposto

Material propio

Sé é posible, o traxe de
baño posto

O teu propio material:
gafas, gorro, chanclas,
etc.

Unha máscara de reposto
Neceser para a
máscara

IMPORTANTE: un neceser, identificado co teu nome,
para gardar a máscara antes de entrar na auga.

PARA O ACCESO ÁS ACTIVIDADES
Puntualidade

Chega puntual.
Poderás acceder ao
vestiario ata 15 minutos
antes da hora de
comezo da actividade.
Despois desta hora, non
se permitirá o acceso.

Só participantes EDM

Accede sen
acompañantes.
Haberá persoas de
apoio nos vestiarios
para os grupos de
menores.

MEDIDAS XERAIS NAS INSTALACIÓNS
Distancia

Mantén a distancia
de seguridade

Uso de máscara

Usa a máscara nos
desprazamentos e nos
vestiarios

Itinerarios de
circulación

Respecta os itinerarios
para circulacións interiores

Xel hidroalcólico

Xel hidroalcólico
a disposición
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NOS VESTIARIOS
Sé dilixente ao
mudarte de
roupa.
Se podes, trae
xa o traxe de
baño posto
para aforrar
tempo.

Despois da
actividade,
terás 15
minutos
máximo para o
uso do
vestiario.

Garda as túas
pertenzas

Garda a roupa e o calzado na
bolsa e déixaa nos lugares
habilitados.

PARA A ENTRADA E SAÍDA NO VASO DA PISCINA
Accede á zona da
piscina 5’ antes da
hora do comezo
da actividade

Para evitar cruces
innecesarios, accede á
zona da piscina, 5
minutos antes da hora
do comezo da
actividade.

Agarda nas zonas
indicadas

Agarda na zona
habilitada á saída
do grupo anterior
do vaso da piscina.

Lugares habilitados
para máscara,

Neceser para a
máscara

chanclas, etc.

Garda a máscara no
neceser identificado
co teu nome.

Deixa as túas
pertenzas nos
lugares habilitados.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES
Ventilación

Ventilación
constante de
estancias

Teléfono operativo

Traballo Individual

Prioridade ao
traballo
individual

Desinfección

Zona de illamento
de posible positivo

Limpeza e
desinfección das
instalacións

No caso de menores de idade
As familias deberán facilitar un
teléfono de contacto operativo
durante
o
tempo
de
desenvolvemento da actividade.

Espazo de illamento

Lembra!

!

Se comezas a sentir
síntomas, comunícao
inmediatamente
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ESCOLAS DEPORTIVAS
MUNICIPAIS

PROTOCOLO COVID XERAL EDM
ACTIVIDADES AUGA (PISCINA DE RIAZOR)
Haberá a disposición puntos de desinfección de mans nos accesos da instalación.
Estableceranse medidas necesarias para o mantemento da distancia de seguridade en accesos,
vestiarios e duchas, así como na propia actividade.
Procurarase manter portas abertas, para beneficiar a constante ventilación.
Intensificaranse as medidas de limpeza e desinfección con produtos debidamente autorizados e
rexistrados.
Incluirase persoal de apoio nos vestiarios para os grupos de menores.
O uso da máscara é obrigatorio por parte do alumnado, tanto nos accesos como nos desprazamentos,
non sendo obrigatoria durante a propia actividade.
Recoméndase acudir á piscina con 2 máscaras, unha posta e outra de reposto.
Obrigatorio un neceser impermeable personalizado para depositar a máscara na zona habilitada, xunto
ao vaso.
O profesorado dirixirá a actividade tamén con máscara.
Estarán dispoñibles dispensadores de xel hidroalcólico na entrada da piscina e nas saídas dos vestiarios
ao vaso.
Nos accesos: manterase a distancia de seguridade. Soamente poderá acceder á instalación o alumnado,
sen acompañantes.
IMPORTANTE: O acceso á instalación farase ata 15 minutos antes do comezo da actividade. Non se
permitirá o acceso despois desa hora.
Acceso á zona do vaso: 5 minutos antes do comezo da actividade.
(Estas medidas establécense para evitar a coincidencia de grupos nos vestiarios)
Saída da instalación: Saída da instalación unha vez terminada a actividade, mantendo a distancia de
seguridade, pola porta principal. Tempo máximo no vestiario: ata 15 minutos despois da finalización da
actividade.



MEDIDAS PREVENTIVAS
XERAIS

MÁSCARA

ACCESOS E
DESPRAZAMENTOS

DESENVOLVEMENTO DA
SESIÓN

MATERIAL

INDUMENTARIA

USO DE
VESTIARIOS
E
ASEOS

Preferentemente, actividade dirixida e traballo individual.
O material auxiliar que se empregue durante a sesión será colocado e retirado exclusivamente pola
persoa responsable da actividade. Traballarase co menor material posible.
Habilitarase unha zona na praia da piscina onde se procederá á desinfección do material empregado na
sesión, que será desinfectado polo profesorado ao finalizar a mesma. Na seguinte sesión empregarase
material diferente, para deixar un tempo de actuación aos produtos desinfectantes.
Bañador, chanclas, toalla, gafas natación e gorro. Máscara de reposto. Neceser impermeable e
personalizado para gardar a máscara antes da entrada ao vaso.
En caso de esquecemento, non se poderá facilitar ningún tipo de indumentaria desde a instalación.
Mochila ou bolsa para gardar todos os aveños. Esta bolsa haberá que deixala nos lugares habilitados
para elo (taquillas ou colgadoiros).
Non é aconsellable levar ningún accesorio ou material de valor.
Non estará permitido o acceso de adultos acompañantes ao vestiario. Haberá persoal de apoio para os
grupos de menores para supervisar a distancia de seguridade en vestiarios e a circulación pola
instalación.
Intensificaranse a limpeza e desinfección dos vestiarios.
As consultas ou cuestións canalizaranse a través da oficina de coordinación EDM. Teléfonos de contacto
981189800 – Ext. 25037

COMUNICACIÓN E AVISOS
Recoméndase estar pendentes da web de deportes (www.coruna.gal/deportes), onde se publicará a
información e avisos relativos ás EDM.

