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INFORMACIÓN PROGRAMA ENREDOS DE VERÁN 2021 
 

 
O vindeiro luns 28 de xuño dará inicio o programa de conciliación “Enredos de Verán 2021”. 

Debido as condicións sanitarias que estamos a vivir faise imposible reunir a tódalas familias 

nunha reunión previa polo que vos enviamos por este medio as primeiras indicacións e despois, 

unha vez comezada a actividade poderedes resolver tódalas dúbidas co monitorado que lles 

corresponda. 

Así, cada neno/a deberá estar o día 28 no caso das persoas participantes no primeiro turno, e 

o día 2 de agosto, no caso do segundo, ás 9.00 no Centro escolar asignado. 

Deberán levar: 

- Roupa e calzado cómodo 

- Protección solar xa aplicada e se queren facer reforzo tamén na mochila 

- Unha gorra 

- Merenda de media mañán  

- Auga 

 

INFORMACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS XERAIS COVID-19 
 
Hai medidas xerais que se deben seguir para previr a propagación dos virus respiratorios:  

• Os/as nenos/as enfermos/as ou que estivesen en contacto con persoas que presentan síntomas 

de infección respiratoria aguda non deben acudir á actividade de Enredos para evitar o contacto 

próximo con nenos/as, monitor@s e o resto de persoas.  

• Os nenos/as, monitor@s e coordinador, familias e o resto persoal dos centros onde se vai 

desenvolver a actividade deben extremar as medidas de hixiene. Deben evitar estar en contacto 

con persoas vulnerables ou de risco.  

• Lavarse as mans frecuentemente con auga e xabón especialmente despois de tusir, esbirrar e 

tocar ou manipular panos.  

• Débese prestar especial atención á saída e chegada a casa, ao chegar ao centro, despois de usar 

o baño, despois dos descansos e as actividades deportivas, antes de comer calquera alimento.  

• Evitar, na medida do posible, tocarse os ollos, o nariz e a boca coas mans.  

• Cubrirse o nariz e a boca cun pano ao tusir e esbirrar, e refugalo a un cubo de lixo con tapa e 

pedal. Se non se dispón de panos, tusir e esbirrar sobre a parte interna do cóbado para non 

contaminar as mans.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS NOS CENTROS  

• Asegurarase a dispoñibilidade, supervisión e reposición dos recursos necesarios para a hixiene 

e lavado de mans ( p.e. auga, xabón, papel para o secado de mans, papeleira con pedal, etc…).  

 

• Realizar unha limpeza diaria facendo especial fincapé nas superficies de manipulación 

frecuente (por exemplo: varandas, pomos, mesas, etc.).  

 

• Distribuiranse materiais informativos ( p.e. pósteres, infografías, folletos…) sobre as medidas 

principais de prevención.  

 

• Os monitores/as e coordinador dedicarán tempo á promoción da saúde e hixiene sobre as 

principais medidas de prevención da infección aos nenos/as.  

 

• Manter a distancia interpersoal mínima establecida de 1.5 m.  

 

• O uso de mascarilla é obrigatorio en España desde o pasado 21 de maio de 2020 polas persoas 

maiores de seis anos en todos os espazos públicos pechados e abertos.  

No caso dos/as menores de 6 anos, o seu uso na actividade será tamén obrigatoria salvo que se 

atopen nalgunha das excepcionalidades que permitan non levala.  

 

• O cumprimento destas dúas últimas medidas estará supeditada ás regulacións que as normas 

que se vaian lexislando establezan. 

 

 

 

 


