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ANNEX 6 - Protocol Covid-19 a seguir pels usuaris
Aquesta guia va dirigida als alumnes, pares, mares o tutors sobre el Protocol a seguir a la Acadèmia 
Blue Moon Dansa, amb l’objec u de informar i aconsellar sobre:

1. Informació sobre el Covid-19
2. Com prevenir les infeccions respiratòries, inclosa la infecció per Covid-19
3. Que fer en cas de sospita de infecció per Covid-19 
4. Que fer en cas de confirmació cas de infecció per Covid-19

1. Informació sobre el COVID-19 

La malal a Covid-19 la produeix un nou pus de coronavirus que pot afectar a les persones i s’ha
detectat per primer cop al Desembre del 2019 a la ciutat de Wuhan a Xina. El període de incubació
és entre 2-14 dies i els símptomes més comuns inclou febre, tos i dificultat respiratòria. La infecció
en nens sol ser asimptomà ca o presentar símptomes lleus. Els casos més greus, generalment els
trobem en gent majors de 65 anys o persones que pateixen algun altre malal a com per exemple,
malal es  cardiovasculars,  respiratòries  o  trastorns  immunitaris.  Actualment,  les  noves  variants
amenacen cada cop més a gent més jove, i les vacunes han ajudat a reduïr els efectes de les noves
variants. Acadèmia seguirà les recomanacions que indiqui canal salut gencat.

2. Com prevenir les infeccions respiratòries, inclosa la infecció per Covid-19

Mesures preven ves generals:

- Reduir el contacte social, man ndre la distància de seguretat i portar la mascareta.

- Tothom ha de extremar les mesures de higiene i  rentar-se les mans freqüentment amb solució
hidroalcohòlica o amb aigua i sabó, especialment després de tossir, esternudar i tocar mocador.

- Evitar tocar-se els ulls, nas i la boca amb les mans.

- Tapar-se el nas o la boca al tossir o esternudar amb la part interna del colze per no contaminar
mans, o amb un mocador d’un sol ús.

- Les persones malaltes que presen n símptomes de infecció respiratòria aguda no poden vindre a
la Acadèmia y han de evitar el contacte proper amb altres persones saludables.

Mesures preven ves específiques per accedir a la Acadèmia:
1. Abans d’arribar al centre:

o Si té algun símptoma (febre, tos, malestar...), o ha viatjat recentment a una zona 
afectada, man ngut contacte estret amb una persona que sigui un cas probable 
o confirmat, trucar al 061 Salut Respon o trucar al seu CAP. Avisar a l’Acadèmia 
el mo u de la no assistència a classe. 

o No s’atendrà a secretaria presencialment sense cita prèvia. Recomanem u litzar 
el servei on-line (www.bluemoondansa.com). 

o Es recomana no fer pagaments en efec u. Hem posat en ac u la modalitat de 
pagament mitjançant BIZUM +34 679 559 241

2. En arribar al centre: 
o Man ndre la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries.
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o Vindre a l’Acadèmia amb la mascareta posada (excepció menors de 6 anys). En 
cas de no portar-la li podrem subministrar una. 

o Nomes accedirà al centre l’alumne de la classe. El nen/a alumne menor d’edat 
serà recollit a la porta d’accés del carrer. Els pares, mares i/o tutors no podran 
accedir al centre, i de la mateixa manera, recolliran al nen/a a la porta al 
finalitzar la classe.

o Presa de temperatura a la porta d’accés abans d’entrar. En cas de febre major de 
37 no es permetrà l’accés per prevenció.

o Desinfecció del calçat a l’estora de l’entrada.
o Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó. Recomanem que

l’alumne por  el seu gel hidroalcohòlic per a ús par cular.
o Cal venir el màxim possible canviat de casa per evitar aglomeracions. El vestuari 

estarà tancat, però hem habilitat una zona a l’entrada per deixar els objectes 
personals.

o Treure’s o canviar-se el calçat en cas de que l’ac vitat això ho requereixi.
o A poder ser, es recomana evitar portar anells, ungles llargues, polseres o altres 

complements a les mans i braç. També, si es pot, portar el cabell recollit.
3. Durant la classe:

o Tindrem la Ven lació Forçada engegada.
o Durant la classe es man ndrà la mascareta posada tot i tenir distància de 

seguretat.
o Portar aigua o líquid hidratant de casa. El centre no en subministrarà.
o Cada usuari ndrà marcat al parquet el lloc on s’ha de col·locar per realitzar la 

classe. L’espai estarà limitat per mantenir la distància de seguretat en tot 
moment. 

o Recorda, evitar els contactes amb altres usuaris, i no tocar-se ulls, nas i boca.
o No compar r materials entre usuaris. Acadèmia ofereix servei de lloguer material

de Fitness Ioga (mantes, daus, etc.) Trobareu més informació a la web!
o En cas d’u litzar el bany, s’haurà de desinfectar amb aigua amb lleixiu o 

desinfectant i paper d’un sòl ús. (tapa del lavabo, aixeta i interruptor) 
4. En acabar la classe:

o Man ndre Ven lació Forçada engegada.
o Desinfectar el material u litzat, amb aigua amb lleixiu o desinfectant i paper d’un

sòl ús.
o Recollir objectes personals de la zona habilitada de la entrada en ordre.
o No es permetrà que el material de us personal quedi a la Acadèmia.
o Desinfecció de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlica abans de sor r.

5. Entre classes:
o Es garanteix la Ven lació i renovació de l’aire.
o Neteja General mínim 2 cops al dia
o Desinfecció de super cies suscep bles com el parquet, interruptors, mànecs, 

bancs, etc.
o Classes separades i vestuari tancat per a evitar aglomeracions en les zones 

comuns i facilitar la neteja i desinfecció.
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o Secretaria Online  www.bluemoondansa.com
o Secretaria Presencial o Bou que CITA PREVIA Whatsapp + 34 679 559 241
o Segueixen les classes en modalitat Online per garan r la con nuïtat del alumnat 

en cas de quarantenes. 
o La direcció de la Acadèmia disposarà els recursos necessaris per garan r aquest 

protocol i en farà una correcte difusió.
3. Que fer en cas de sospita de infecció per Covid-19

En cas de que algú de la Acadèmia presen  un quadre clínic compa ble amb la malal a i hi hagi 
sospita de haver estat en una zona de risc o exposat a un cas confirmat de Covid-19, es recomana:

o Trucar als pares o tutors en cas de ser un menor.
o Trucar al CAP de Piera o al 061 per tal de informar de la sospita de la infecció per 

Covid-19. Els serveis mèdics avaluaran la situació  clínica del pacient i els 
antecedents epidemiològics, i informaran de la pautes a seguir.

o A l’espera de la avaluació per part dels serveis mèdics, aïllarem a la persona 
malalta de la resta de persones del centre, almenys dos metres de distància i en 
una zona ven lada, si pot ser. Aconsellarem que es tapin la boca i el nas amb un 
mocador d’un sol us quan tossin o esternudin.

4. Que fer en cas de confirmació cas de infecció per Covid-19

En cas de que es confirmi un cas de infecció per Covid-19 a través de prova de laboratori, el servei 
de Salut pública es posarà en contacte amb la Acadèmia per informar del cas confirmat per Covid-
19, inves gar el cas e iden ficar els contactes i recomanar precaucions i actuacions a portar a 
terme. Els contactes del cas confirmat seran rastrejats segons el grau de exposició. Els serveis de 
Salud Pública valoraran individualment a cada contacte per determinar el grau de exposició i de risc 
i se’ls informarà de les pautes a seguir.

Contactes estrets: Es consideren contactes estrets els alumnes i professors de la Acadèmia o altres 
contactes en cas de:

o consultar aplicació soccontacteestretsalut.cat ANNEXE 9
o Haver estat a menys de la distància de seguretat del cas confirmat durant més de

15 minuts seguits.
o Han estat en contacte directe amb secrecions infeccioses (tos o esternuts o 

material contaminat mocadors u litzats) d’un cas confirmat.
o Persones que viuen en el mateix domicili o comparteixen habitació en 

residències amb el cas confirmat.
o Persones amb trastorns immunitaris o altres factors de risc.

Contactes casuals: Es consideren contactes casuals la resta de persones del centre. 

o La direcció de la Acadèmia informarà a tots aquells alumnes i professors del 
centre de la existència del cas confirmat i seguirà les pautes que el servei de Salut
Públic digui.
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