
MESURES DE PREVENCIÓ COVID-19
CURS 2020/2021

El Casal de joves El Galliner ha adaptat el seu funcionament seguint les recomanacions de prevenció que
s’indiquen des de l’autoritat competent en matèria de salut a Catalunya. És per això que es prendran un
seguit de mesures i protocols que contemplen l’adequació de les activitats, els espais i els grups, així com
mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.

1. ACCÉS
Per participar a les activitats i accedir a les sales i espais del Casal de joves El Galliner caldrà fer la inscripció
corresponent o demanar cita prèvia a les persones responsables de l’equipament. Això inclou l’accés a la
Sala d’estudi i a l’Espai de trobada.

2. ÚS DE MASCARETA
Cal que totes les persones que accedeixin al Casal de joves El Galliner ho facin amb mascareta. No es podrà
participar de les activitats si no es porta aquest element de protecció. 

3. RENTAT DE MANS
Es realitzarà un rentat de mans de forma periòdica en l’inici i el final de totes les activitats. Totes les sales
disposen d’un dispensador de gel hidroalcohòlic per tal que les persones joves en puguin fer ús a l’entrada i
a la sortida.

4. NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
S’assegurarà la neteja i desinfecció dels espais, de forma diària, així com dels materials utilitzats per cada
grup de joves. No es permetrà compartir material. Es ventilaran diàriament totes les zones interiors.

5. GRUPS DE CONVIVÈNCIA
Les activitats dins el casal es realitzaran en grups d’un màxim de 10 participants i 2 monitors/es. Sempre
que sigui possible es realitzaran activitats on es pugui garantir la distància de seguretat (1,5 metres).

6. FORMACIÓ DEL PERSONAL
Es faran formacions específiques en higiene i prevenció per a tot  el personal de l’equipament juvenil. 

7. CONTROL DE TEMPERATURA I SÍMPTOMES
A l’entrada del Casal de joves El Galliner es farà un control de temperatura a totes les persones joves. Si es
registra una temperatura de 37,5 graus o més, la persona no podrà accedir al recinte ni participar de les
activitats.  En  cas  que  la  família  detecti  simptomatologia  associada  amb  la  COVID-19  caldrà  que  ho
comuniqui a les persones responsables per tal que s’activin els protocols pertinents. 

8. 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.
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Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per
la Covid-19

Declaro sota la meva responsabilitat:

 Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto
les circumstàncies  i  riscos que aquesta situació pot comportar durant el  desenvolupament  de
l’activitat d’educació en el lleure, en la qual en/na ...................................... participa. Així mateix,
entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les
contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.

 Que  he  estat  informat/da  i  estic  d’acord  amb  les  mesures  de  prevenció  general  i  amb  les
actuacions  necessàries  que s’hagin de dur  a  terme si  apareix el  cas d’un menor d’edat  amb
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 

 Que  m’encarrego  d’aportar  la  quantitat  necessària  de  mascaretes  per
en/na  ......................................  per  als  dies  que  duri  l’activitat,  en cas  que  així  ho  requereixi
l’equip de dirigents. 

 Que  informaré  l’entitat  organitzadora  sobre  qualsevol  variació  de  l’estat  de  salut
d’en/na  ......................................  compatible  amb  la  simptomatologia  Covid-19  mentre  duri
l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar. 

Finalment,  que  amb  caràcter  previ  a  la  realització  de  l’activitat,  en/na  ......................................
compleix els requisits de salut següents:

 Presenta  absència  de  malaltia  i  simptomatologia  compatible  amb  la  Covid-19  (febre,  tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada
o amb una persona que  ha tingut  simptomatologia  compatible  en  els  14 dies  anteriors  a  la
realització de l’activitat. 

Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-
19:  

 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva
participació en l’activitat. 

 

Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora

Data i localitat

17500 RIPOLL – Plaça Ajuntament, 3 – Apartat de Correus núm. 1
Tel. 972 714 142 – Fax 972 703 616 – www.ajripoll.cat – N.I.F. P-1715600-A

http://www.ajripoll.cat/

	2. Ús de mascarETA
	5. GRUPS DE CONVIVÈNCIA
	6. FORMACIÓ DEL PERSONAL
	7. CONTROL DE TEMPERATURA I SÍMPTOMES
	8. PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS

