Protocol pels pares/mares en cas de positiu per Covid-19 durant la
realització dels cursets de natació

El funcionament dels grups de cursets mentre duri la pandèmia serà molt similar al
que es realitza a les escoles.


Els nens i nenes de cada grup de curset seràn, en la mida de lo possible, sempre
els mateixos, igual que el monitor/a que imparteix l’activitat.



Tal i com vàreu signar en la declaración responsable, s’ha de notificar
inmediatament al centre (canfelipa@canfelipa.com, telf. 933086095) qualsevol
variació de l’ estat de salut del nen/a compatible amb la simptomatologia Covid-19 o,
evidentment, si s’ha diagnosticat com a positiu.



El nostre coordinador d’activitats aquàtiques, Juan Luís (natacio@canfelipa.com),
será la figura referent del centre per aquests casos.

En cas de positiu


En el moment que rebem la comunicació que un nen/a és positiu, s’avisarà a la
resta de pares/mares del grup comunicant-li la notícia i recomanant que vagin
immediatament al seu c.a.p. per tal que li facin pcr o allò que el metge indiqui. El
monitor/a del grup, també haurà d’anar al metge.



Si les autoritats sanitàries i el centre així ho requereixen, l’activitat quedarà suspesa
durant els dies que es marquin des del darrer dia de contacte del grup amb el nen/a
que ha donat positiu. Les classes perdudes es recuperaran durant el trimestre.



A la tornada de l’activitat, els nens/es hauran de garantir que han donat negatiu en
el test o que el seu metge els hi permet tornar a realitzar l’activitat.

En el cas que el vostre fill/a presenti simptomatologia o no es trobi bé absteniu-vos de
portar-lo a fer activitat aplicant el principi de precaució. Tanmateix evitem entre tothom
generar informacions no contrastades o especulacions i comuniqueu-nos immediatament
només si el vostre fill/a ha presentat positiu per tal d’activar aquest protocol amb la
màxima celeritat.
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