
                              

 ASOCIACIÓN RECREATIVA E CULTURAL OS TILOS 

Tempo para ti, lugar para tod@s 
 

+ INFORMACIÓN 

Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos     Rúa Ameneiro núm.8  15894 Os Tilos - Teo 

arcostilos@arcostilos.org  

673 769 537 - 617 177 492 / 981 819 501 

 

 ANTES DE SAÍR DE CASA: 

 Toma de temperatura todos os días que asista á actividade/proxecto. Se a persoa 
participante presenta febre (> 37,5ºC) ou síntomas respiratorios (tose ou sensación de 
falta de aire) ou outros síntomas da COVID-19, deben quedar no seu domicilio, informar 
á organización e contactar cos servizos de saúde no teléfono de atención 900 400 116 
ou co médico de atención primaria. 

 Revisar que traen a máscara* e unha de reposto, obrigatorio para nen@s nad@s a 
partir do 2015, e recomendable para menores entre os 3 e os 5 anos. Ademais dun xel 
hidroalcólico. 
 

 RECEPCIÓN e SAÍDA de participantes: 

 Só virá unha persoa autorizada por participante para evitar aglomeracións, e virá 

provista de máscara*. 

 Os puntos de recepción e saída realizaranse na Asociación, no caso de ter habilitado 

outro espazo para evitar aglomeracións no horario de maior participación (9:30-9:45 

horas na recepción e 14:15-14:30h. na saída), comunicarase previamente. Rógase 

puntualidade tanto na recepción como na saída de participantes. No caso de chegar fóra 

do horario previsto terán que avisar á organización. 

 Deberanse hixienizar as mans antes de entrar na Asociación.  
 

 ACCESO Á ENTIDADE: 

 Queda prohibido o acceso ás instalacións sen cita previa, todas as xestións faranse a 

través do correo electrónico ou vía telefónica. A organización debe saber en todo 

momento quen está nas instalacións para evitar posibles contaxios, e minimizar o risco 

de exposición ás persoas participantes. 
 

 Actuación ante un posible caso de COVID-19: 
Ante a manifestación de síntomas relacionados co COVID-19 por parte das persoas 

participantes na actividade/proxecto, comunicarase o antes posible ao persoal de organización 
para o oportuno protocolo de illamento e contactarase coa Xefatura Territorial de Sanidade 
para coordinar as medidas de control. 
Así mesmo, avisarase tamén ao nai/pai/titora/titor legal da persoa participante, aos que se 
terá plenamente informados do avance da situación. 

 
*Excepcións máscara: dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso de máscara, motivo de saúde que contraindique o 
uso debidamente xustificados, persoas con discapacidade ou situación de dependencia que presenten alteracións de conducta que 
fagan inviable a súa utilización, ou en actividades nas que resulte incompatible o uso da máscara ou por causa de forza maior ou 
situación de necesidade. Deberá indicarse no apartado de observacións da ficha de inscrición.  
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