NORMATIVA PER A PARTICIPANTS EN LES “ESCOLES DE LA MAR” DE LA
GENERALITAT EN RELACIÓ AMB EL COVID-19
Segons el protocol d'obertura de les Escoles de la Mar de la Generalitat en relació amb la
COVID-19, sobre la base del protocol sanitari per al desenvolupament d'activitats de temps
lliure i oci educatiu de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i a les directrius i
recomanacions en instal·lacions nàutic-esportives i activitats nàutiques de l'Institut per a la
Qualitat Turística Espanyola (ICTE) i el Ministeri de Sanitat.

DECLARACIÓ RESPONSABLE CONSENTIMENT
Tu (major d'edat) o els teus pares o tutors (si eres menor d'edat) hauran de signar el
document de “declaració responsable” que trobareu en la pàgina web:
escolesdelamar.gva.es. Aquest document haurà de presentar-se a través de la plataforma
d'inscripció en el seu núm. de reserva. No estarà permesa la realització del curs sense la
presentació prèvia d'aquest document.

QUÈ HE DE PORTAR ENGUANY?
A part de l'habitual gorra, el protector solar, les tovalloles, les peces de roba i calçat i els
productes de neteja personal, enguany hauràs de portar de manera obligatòria:
• Màscares higièniques (s'aconsella portar entre 15-20 mascaretes no reutilitzables).
• 2 bidons d'aigua (tipus ciclisme) per a emplenat d'aigua amb el teu nom i cognoms
marcat.
• Samarretes de mànega curta obligatòria per a navegar. No es permet navegar amb
tirants o sense samarreta.
• Preferim que no portes telèfon mòbil. Si eres menor i ho portes se't retirarà temporalment
perquè gaudis al màxim de les activitats. A més hauràs de portar una bossa de plàstic de
tancament hermètic amb el teu nom i cognoms.

ALLOTJAMENT I BANY
•

L'oferta de places d'internat a l'Escola de la Mar de Borriana es pot veure reduïda
per setmana segons aplicació de normativa sanitària. Únicament podràs utilitzar el
bany de l'habitació que se t'assigne.

ARRIBADA I ACREDITACIÓ
• Respectaràs la cua d'espera fora de la instal·lació fins que el personal de l’Escola de la
Mar et permeta l'entrada, guardant una separació interpersonal d'1’5 metres de distància
entre persones. Per a això, esperaràs en les línies marcades en el sòl.
• Serà obligatori l'ús de màscara per a totes les persones que accedisquen a la instal·lació,
tant participants com acompanyants.
• Únicament et podrà acompanyar un sol familiar.
• Trobaràs una carpa prèvia a l'accés de les instal·lacions per al control de la teua
temperatura corporal i la desinfecció de mans.
• Mantindràs sempre la distància de seguretat entre persones. Si és necessari, es permetrà
l'entrada d'un familiar o acompanyant per participant per a aclarir dubtes en el taulell de
consergeria.

• Una vegada realitzada l'acreditació, els participants i acompanyants esperaran
acompanyats del personal de temps lliure, respectant la distància mínima de seguretat, fins
que de començament la xarrada informativa per a les famílies.
S'adaptarà el règim d'internat en l’Escola de la Mar de Borriana al número màxim permès i
condicions i normativa sanitària a cada moment.

A NAVEGAR
• Ens llavarem les mans amb sabó i utilitzarem gel hidroalcohòlic abans i després de cada
sessió de navegació.
• L'ús de màscara serà obligatori en terra sempre que no es puga respectar la distància de
seguretat entre persones, abans d'entrar i després d'eixir de l'aigua. Per norma general no
utilitzarem màscara ni en el menjador ni navegant en la mar.
• Durant la duració del curs tindràs la mateixa embarcació i portaràs sempre el mateix
jupetí salvavides que se t'assigne en la primera sessió. Serà obligatori l'ús de samarreta de
mànega curta sota el jupetí salvavides. Així i tot desinfectarem tant els jupetins com la resta
de material nàutic després de cada sessió.
• No es permetrà l'intercanvi de material personal (gorra, ulleres, crema, tovalloles...etc)
entre els participants. Sempre hauràs d'eixir a navegar amb el bidó marcat amb el teu nom
ple d'aigua.
• Hauràs de respectar en tot moment el distanciament social mínim de 1’5 metres, tant fora
com dins de l'aigua.
Les modalitats i embarcacions s'adaptaren al compliment de les condicions i normativa
sanitària a cada moment.

EN EL MENJADOR
• Si menges amb nosaltres SEMPRE et llavaràs les mans amb sabó abans i havent dinat.
• Entrareu al menjador per torns segons modalitats i horari de navegació.
• T'asseuràs exclusivament en els punts rojos marcats en les taules per a mantindre la
distància de seguretat.
• Si vols més pa, aigua, o repetir t'alçaràs i et serviran en la teua safata a través del taulell
protegit per mampares.
• Una vegada hages acabat, ens ajudaràs a depositar la safata, els coberts i el got en els
punts habilitats.
EL TEMPS LLIURE A L’ESCOLA DE LA MAR DE BORRIANA
• A partir de les 18.00 de la vesprada només podran quedar-se a realitzar les activitats de
temps lliure els alumnes interns.
• Estarà prohibida qualsevol activitat de contacte. En tot moment hauràs de mantindre la
distància de seguretat entre persones.
• Abans de començar cada activitat o taller us llavareu les mans amb aigua i sabó.
• No es podran realitzar activitats no permeses pel personal durant el temps lliure.

SI NO ET QUEDES A DORMIR
• Et preguem que vingues canviat de casa amb la roba de navegar per a evitar cues en els
vestuaris.
• Si necessites dutxar-te en acabar la sessió, hauràs de fer cua per a no excedir
l'aforament dels vestuaris, però sempre pots llevar-te la sal amb la mànega d’aigua.

RECOLLIDA DELS PARTICIPANTS MENORS
• Els familiars dels menors esperaran la seua eixida fora de la instal·lació, mantenint la
distància de seguretat entre persones. Els alumnes/as eixireu de la instal·lació de manera
escalonada i controlada, seguint en tot moment les indicacions del personal de l’Escola de la
Mar”, encarregat de supervisar l'eixida i el retrobament amb els familiars.

RECORDA
• Llava't bé les mans amb sabó i amb freqüència. Tens a la teua disposició suficient
material higiènic per a desinfectar les mans i les superfícies més exposades.
• Mantingues sempre la distància de seguretat amb la resta d'alumnes i el personal, fins i
tot navegant.
• No estarà permès l'intercanvi d'aliments ni de begudes entre persones. Cadascun beurà
del seu bidó d'aigua.
• I per descomptat, en cas de tindre símptomes compatibles amb la malaltia (tos seca,
febre, sensació de falta d'aire), hauràs d'avisar de manera immediata al personal responsable
de la instal·lació.
Enguany, més que mai, hauràs d'atendre en tot moment les indicacions realitzades per tot el
personal de l’Escola de la Mar (tècnics/as de navegació i temps lliure, consergeria, neteja,
cuina, administració i direcció), sobretot les que refereixen al distanciament entre persones i a
la higiene de mans.
Has d'entendre, per la teua salut i la de tots, que l'incompliment de qualsevol
d'aquestes normes podrà donar lloc a l'expulsió de l’Escola de la Mar, sense dret a
devolució de quota.

Aquesta normativa s'anirà adequant al que es vaja establint per les autoritats
competents, i l'oferta setmanal de places i activitat s'adequarà a les necessitats i
material, complint amb els percentatges d'ocupació que s'establisquen per les
autoritats sanitàries a cada moment.

