
NORMAS DE HIXIENE E SEGURIDADE LUDOTECA DE NADAL 2020-2021 
 

 O número máximo de participantes é de 20 menores (nados/as entre 2009 e 2016) 

 As persoas encargadas de levar e recoller os/as nenos/as deberán usar máscara en todo 

momento e respectar sempre a distancia de seguridade con respecto ás demais 

participantes. 

 A entrada e saída d@s menores levarase a cabo gradualmente, por grupos e coa debida 

distancia de seguridade. 

 Sempre que a persoa encargada de recoller os/as menores sexa alguén que non figure na 

solicitude de inscrición, isto deberá notificarse con anterioridade ao persoal que xestiona a 

actividade, debendo esta persoa coñecer e cumprir as normas de hixiene e seguridade que 

aquí se expoñen. 

 Non se permite a entrada das familias aos espazos por razóns de seguridade. 

 É obrigatorio o uso de xel hidroalcólico á entrada e á saída das actividades 

 Establecerase como rutina, durante as actividades, o frecuente lavado de mans. 

 É obriga de pais/nais/titor@s a comunicación de calquera síntoma sospeitoso de Covid-19 

que presente o/a menor ou calquera membro da unidade famiiar. 

 Recomendase que os/as nenos/as acudan as actividades con roupa e calzado cómodo. 

 É OBRIGATORIO O USO DE MASCARILLAS N@S NEN@S durante todas as actividades 

 O primeiro día de Ludoteca estableceranse unha serie de grupos en función da idade e 

respectaranse os grupos establecidos polas monitoras para levar a cabo todas as actividades 

durante os días que duran as mesmas. 

 

OUTRAS CONSIDERACIÓNS: 

As normas reflexadas neste documento están redactadas conforme as medidas vixentes 

actualmente, polo que poden sufrir modificacións en función da evolución da pandemia.  

 

PERSOAL DE CONTACTO:  

Para calquera dúbida ou consulta contactar co CIM: Tlfo: 988 32 92 60 / Correo electrónico: 

cimviana@gmail.com (Unha vez iniciada a actividade facilitaranse outros teléfonos para un 

contacto máis directo coas monitoras).. 


