
MESURES DE
PREVENCIÓ COVID-19
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HIGIENE PERSONAL
Es fomentaran i garantiran les pautes d’higiene personal adequades,
facilitant els productes i materials necessaris per a tot el personal.

RENTAT DE MANS
Es realitzarà un rentat de mans de forma periòdica a l’inici i al final de
cada activitat. Sempre que es pugui amb aigua i sabó i sinó amb solució
hidroalcohòlica. 

NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
S’assegurarà la neteja i desinfecció dels espais de forma diària, així com
dels materials utilitzats per cada grup de convivència. Es ventilaran
diàriament totes les zones interiors.

ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE
Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb
ventilació natural.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA
Les activitats es realitzaran en grups de convivència de 10 participants
amb un/a monitor/a, tot i que puntualment es faran activitats conjuntes
de fins a 3 grups, amb un màxim de 30 participants, sempre garantint la
distància de seguretat entre participants (1,5 metres).

ENTRADES I SORTIDES
Els grups organitzaran les entrades i sortides en diferents espais de les
instal·lacions, per tal d’evitar l’acumulació de persones en un mateix punt.

FORMACIÓ DE MONITORS I MONITORES
Es faran formacions específiques en educació emocional, higiene i
prevenció per a tot l’equip de monitors i monitores.

RESPONSABLE DE SEGURETAT I HIGIENE
S’ha creat la figura de Responsable de Seguretat i Higiene que serà
l’encarregada de vetllar pel seguiment de les noves mesures. Hi haurà una
persona que tindrà aquest funció a cada activitat.

ACCÉS FAMÍLIES
En cas que les famílies hagin d’accedir al recinte on es fan les activitats,
hauran de fer-ho amb mascareta i previ control de la temperatura a
l’entrada.

CONTROL DE TEMPERATURA I SÍMPTOMES
Diàriament es revisarà l’estat de salut de participants i monitors/es.
L’equip de dirigents farà un control i registre de la temperatura de tots els
infants i joves, prèviament al seu accés al recinte de l’activitat. En cas que
la família detecti simptomatologia associada amb la COVID-19 caldrà que
ho comuniqui a les persones responsables.

PROTOCOL EN CAS POSITIU
En cas que una persona participant o un membre de l’equip de monitors/es
sigui positiu en COVID-19 es complirà amb el protocol que estableixen les
autoritats sanitàries.

PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS
En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen símptomes de
COVID-19 o si s'ha estat en contacte amb persones afectades en els últims
14 dies.

ÚS DE MASCARETES
Les activitats s’han previst sense ús de mascareta de forma continuada,
tot i que els infants i joves de més de 6 anys caldrà que la portin, sobretot
durant els desplaçaments pel municipi i en les entrades i sortides de
l’activitat.


