
                                         

 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, tes que?: 
 

 Tomar a temperatura todos os días que asistas á actividade. Se tes +37,5ºC deberás 
quedar na casa, informar á organización da entidade. 
 

 Revisar que traes a máscara* e unha de reposto, un xel hidroalcólico. Bote/botella de 
auga e merenda, se é o caso. Todo ten que vir rotulado co teu nome. 
 

 RECEPCIÓN e SAÍDA: 

 Só virá unha persoa a acompañarte para evitar aglomeracións, e virá provista de 

máscara*. (No caso de ser preciso acompañamento) 

 Deberás ter a máscara posta antes de entrar como medida de prevención. Recorda 

antes de poñela que as mans teñen que estar limpas. (Recomendable para as nenas e os 

nenos de 3 a 5 anos). 

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

outra entrada ou saída para evitar aglomeracións no horario de maior participación 

(9:30-9:45h na recepción e 14:15-14:30h. na saída) será comunicado previamente. Terás 

que ser puntual tanto na recepción como na saída. 

 Na recepción indicaranche cal vai ser o teu espazo e actividade, e lavaremos as mans ao 

chegar á entidade. 

 
*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 mascara ou por causa de forza maior ou 
situación de necesidade. 

 
 

 DURANTE  A ACTIVIDADE: 

Prestaras atención á persoa profesional encargada de realizar e levar a cabo a actividade, 

seguindo todas as indicacións que che vai contar. Recordamos que non se pode compartir 

material, e este ano teremos maior coidado deste en cada actividade. Tamén debes ter en 

conta as seguintes normas de seguridade e hixiene para toda a poboación. 
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