PROTOCOLS ENTRADA I SORTIDA FRIENDS IDIOMES
 HORARI 15:45-17:15:
 Es prega puntualitat. Si heu d’arribar tard, preguem ens ho
comuniqueu abans. Si arribeu abans de l’obertura de
portes, demanem que us espereu a fora mantenint
distancia de seguretat.


15:30 OBRIREM PORTES



15:30-15:40 Protocol COVID 19 (per grups):
1. Prendrem temperatura
2. Neteja calçat
3. Neteja de mans (gel hidroalcohòlic)



15:40-15:45 entrada del grup a l’aula i inici de la clase.



17:15 – 17:20 sortida de l’aula i de l’acadèmia per permetre
la desinfecció i entrada dels propers grups.

 HORARI 17:30-19:00 / 19:30:
 Es prega puntualitat. Si heu d’arribar tard, preguem ens ho
comuniqueu abans. Si arribeu abans de l’obertura de
portes, demanem que us espereu a fora mantenint
distancia de seguretat, sense fer grups.


17:15 Sortida grups anteriors i desinfecció aules.



17:15-17:25 Protocol COVID 19 (per grups):
1. Prendrem temperatura
2. Neteja calçat
3. Neteja de mans (gel hidroalcohòlic)



17:25-17:30 entrada del grup a l’aula i inici de la clase.



19:00 o 19:30 (depenent del vostre horari) - sortida de l’aula i
de l’acadèmia per permetre la desinfecció i entrada dels
propers grups.
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 En tot el procés d’entrada i sortida és obligatori l’ús de mascareta.
 Farem entrades i sortides esglaonades per grups classe. Espereu fora
fins que us cridin.
 Els pares haureu d’esperar als alumnes fora del recinte.
 Durant els canvis de classe, o durant el protocol Covid19 (neteja i
desinfecció) no us podrem atendre per donar-vos informació o
dubtes. Haureu d’esperar que els alumnes estiguin tots dins de l’aula.
 Si teniu algun dubte els primers dies de classe, agrairíem que no
espereu al moment d’entrada (el primer dia o successius), si us plau
envieu-nos un email o una trucada fora dels horaris de canvi de
classe per a què us poguem atendre.

Us volem agrair la comprensió i paciència, ja
que són rutines que haurem d’anar aprenent i
interioritzant

els

primers

dies

i

molt

probablement semblarà una mica caòtic.
Passat uns dies segur que tot és molt més àgil.
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