MESURES ADOPTADES PER ACTIVITATS DE CIRC EN TEMPS DE COVID
Cal dir que aquests procediments tenen caràcter conjuntural i s'hauran d'anar adaptant en
funció de l'evolució dels esdeveniments. Demanem la vostra flexibilitat i capacitat
d'adaptació a les circumstàncies que vagin sorgint.
Les mesures i propostes que es detallen a continuació seran d'aplicació durant el període
d'emergència sanitària, intentant adaptar-se per a l'assoliment de l'anomenada "nova
normalitat".

-La proporció dels grups serà d'un formador / a per cada 10 participants, màxim.
-Es distribuiran punts amb dispensadors de Gel hidroalcohòlic en els diferents accessos i espais
de la sala, el qual farem servir a l'entrar, sortir i canviar d'activitat dins de la classe.
-Els participants hauran de signar un document de "declaració responsable" en què es
comprometen a no assistir a classe si apareixen símptomes i comunicar si es dóna un cas de
Covid-19 en el nucli familiar, perquè es puguin activar els protocols corresponents.
-Es comptarà amb un termòmetre d'infrarojos per usar-lo en cas necessari. Abans de la sessió es
preguntarà als alumnes si han tingut símptomes o febre en els dies previs a l'activitat i es portarà
un registre per part de l'equip de formadors / es.
-Es netejarà i desinfectarà tot el material de circ cada vegada que el faci servir una persona i
abans de la següent.
-Els productes que s'utilitzaran per a la neteja i desinfecció de materials i espais s'elegiran a partir
de la llista de productes recomanats pel Ministeri de Sanitat, tenint en compte que no siguin
corrosius, que siguin econòmicament viables i que es puguin utilitzar en espais i materials que
manipularan persones.
-Es farà servir mascareta per entrades i sortides i en tot moment que no es pugui mantenir la
distància de seguretat entre persones. L'ús de mascareta està contraindicat en activitats que
impliquin moviment i esforç físic. Com alternativa és més efectiu un rentat de mans constant a
l'entrar i durant la seva estada en l'espai.
-Cada participant tindrà una cadira per deixar les seves pertinences, separades de les d'altres
participants i que es netejarà entre les activitats.
-Priorizaremos les activitats o exercicis en què cada participant pugui treballar en el seu espai
delimitat. Sobretot exercicis individuals per sobre els grupals.
-Queden cancel·lades les activitats que impliquin la presència de més persones, com a activitats
amb famílies o mostres.
-En que fa als materials de circ necessaris per a la realització de l'activitat:
Material plàstic (fundes de matalassos, matalassos, estoretes de ioga, malabars, monocicles,
xanques, etc.): no es compartiran entre participants i es netejaran a l'acabar cada sessió. Cada
participant tindrà una bossa amb el seu material.

-En cas de confinament, farem classes en línia en el mateix horari i a mateix preu, a través de la
plataforma Zoom. I a més, els enviarem una activitat per setmana en format PDF o Video, com a
complement a la classe en línia.
Totes les mesures i protocols estaran subjectes als canvis que hi pugui haver. Per tant, es
contempla la possibilitat que vagin canviant i adaptant-se segons ho facin també les
normatives.
Agraïm llegir el document amb atenció, així com informar als vostres fills de les "noves
normes" i entre tots i totes garantir el seu compliment. Aquí estem per a totes les
consultes.
Gràcies per la vostra comprensió i confiança.
Circ és comunitat.
Entre tots i totes ens cuidem.

