PROGRAMA GOLF A LES ESCOLES

PROTOCOL EN PREVENCIÓ DE LA COVID-19
ACTIVITAT AL CENTRE ESCOLAR
CESSIÓ DE MATERIAL PER PART DE LA FCGOLF AL CENTRE ESCOLAR
•

El material entregat als centres escolars està prèviament desinfectat pel personal de la
FCGolf. Per a la seva neteja s’utilitza un producte amb un percentatge d’alcohol superior a
70C-.

•

Per tal de garantir-ne el manteniment i la desinfecció es recomana que una vegada el
centre escolar rebi el material, el desinfecti amb un producte adequat i que no malmeti
aquest material. (Els productes que s’utilitzin per a la desinfecció han d’estar inclosos en
una llista de virucides i han de comptar amb propietats suficients que, a banda de la
desinfecció, garanteixin el manteniment del material en bones condicions d’utilització).

•

Es recomana que el material cedit quedi en un espai aïllat uns dies abans de la seva
utilització o bé sigui desinfectat abans del seu ús, per evitar possibles contaminacions
durant el procés de missatgeria.
Per l’entrega i recollida del material, la FCGolf treballa amb l’empresa de missatgeria
NACEX, on els seus treballadors compleixen amb les normatives de seguretat vigents: ús de
mascareta i aplicació de mesures higièniques corresponents.

•

Es recomana que el material d’ús individual (pals, bats, pilotes, etc.) es desinfecti i netegi
adequadament entre la utilització de cada alumne.
Es podrà torna a fer ús tant dels materials com dels espais, una vegada feta la
neteja/desinfecció i estiguin secs.

•

En finalitzar la sessió, tot el material utilitzat per a la pràctica esportiva haurà de ser
desinfectat i netejat adequadament pels responsables del centre escolar.

•

De forma prèvia a la manipulació de qualsevol material, caldrà que l’usuari es renti o
desinfecti les mans adequadament.
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