COVID-19
HIGIENE
El robot KUBO està fabricat amb
materials d’alta qualitat amb la
finalitat d’oferir la millor experiència
d’aprenentatge tant per al professorat
com per a l’alumnat. Per complir amb les
normes de seguretat en l’ús i desinfecció
de superfícies, s’han desenvolupat les
següents pautes per al treball a l’aula
i per higienitzar el producte amb total
seguretat.

ABANS
• Es recomana identificar cada capsa de Kubo
i els seus tapets amb un adhesiu en el qual
hi hagi escrits els noms dels infants que
el faran servir al llarg del curs, d’aquesta
manera se’n podrà fer un seguiment
correcte.
• És precís que, tant el docent com els
alumnes, es rentin les mans amb aigua
i sabó o gel hidroalcohòlic.

• Convé assegurar-se que la taula sobre
la qual es treballarà estigui degudament
desinfectada.
• Per netejar el robot, les TagTiles® i els tapets,
cal fer servir un drap humitejat amb aigua
i sabó, però gairebé eixut. Cal tenir cura de
no humitejar ni les vores dels tapets ni cap
component electrònic com ara el carregador
o la zona de connectors de clavilla.

DURANT

DESPRÉS

• Perquè l’experiència de treball sigui segura,
només han d’utilitzar KUBO dos alumnes
a l’hora, d’aquesta manera podran guardar
la distància de seguretat adequada. El procés
de neteja ha de repetir-se abans que l’altra
parella d’alumnes el faci servir.

• Tots els elements de KUBO s’han de netejar
després d’usar-los i abans de desar-los.
• Per a major seguretat, es recomana tornar
a netejar la taula de treball per deixar-la llesta
per a una altra activitat.

• Convé que els infants no intercanviïn materials
de KUBO amb els companys i companyes.

Advertiment
NO s’han de fer servir tovalloletes desinfectants, ja que poden malmetre el plàstic i fer que el robot es desmunti. No ha
d’entrar aigua en cap dels components electrònics de KUBO. L’incompliment d’aquestes normes anul·la la garantia del
producte.
Si us cal més suport en relació amb el robot KUBO podeu contactar amb Atenció al Client del Grupo Edelvives
atencionalcliente@edelvives.es

