Informe de prevenció de riscos seguint els criteris sanitaris
dels protocols i mesures de prevenció de COVID-19.
[NOTA: Les mesures i protocols presents en aquest document són provisionals i pensats per a la nova normalitat, per la qual
cosa poden ser modificats en funció de l’evolució del procés de desescalada i/o en nova normalitat.]

1. ABANS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT DE LLEURE:
Per tal de portar a terme les activitats de temps lliure proposades per l’associació Aspanob, s’ha format un
Comitè de gestió de risc, previ a l’inici de l’activitat, que té la finalitat d’establir els objectius, mecanismes i
dissenyar les mesures de protecció i el pla de contingència front al COVID-19. A més a més, té la funció
d’assegurar la implementació dels protocols, la supervisió de l’actuació adequada dels protocols establerts,
l’assignació dels EPIS necessaris i la incorporació de les mesures preventives necessàries per a qualsevol
actuació que es consideri oportuna.
El Comitè de gestió de risc està format per diverses persones:
(Documentació referent als certificats i les titulacions, adjunts a l’annex)
1) Responsable del manteniment de la finca (amb carnet de fitosanitari): Sergio Moreno Almenara amb DNI:
42981157-E
2) Responsable de la instal·lació: Jaime Coll Sureda amb DNI: 41.371.288-S
3) Responsable legal dels treballadors: Eulalia Rubio Mesquida amb DNI:41.380.778-Y
4) Responsable dels productes de neteja, desinfecció, gestió de residus (Graduada en Química per la UIB; curs
de prevenció de riscs laborals al laboratori, a les empreses ,etc; curs de gestió de residus sanitaris): Roser
Pons Torres amb DNI:41.747.231-T.
A partir de la reunió realitzada amb el comitè s’ha decidit procedir de les següents formes en funció de l’àrea a
netejar i les actuacions que siguin necessàries.
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Abans d’iniciar l’activitat el personal realitzarà un qüestionari de salut per a la seva incorporació de
manera adequada.
Abans d’iniciar l’activitat, i de manera diària tant abans de l’inici com al final del dia, es realitzarà una
neteja de tota la finca desinfectant el terra amb una dilució 1:50 d’aigua i lleixiu (Conejo) 6, elaborada
al moment, i els espais amb un polvoritzador que portarà una dilució 1:50 d’aigua i lleixiu6. Al igual es
realitzarà la neteja, i desinfecció6, de les superfícies utilitzades i del material utilitzat al llarg del dia.
Cada bany disposarà de sabó i gel6 (ARBASY), mocadors d’un sol ús, paper per eixugar-se les mans i es
disposarà d’una paperera amb bossa, tapa i pedal per a poder llençar el paper utilitzat i d’un únic ús.
Es distribuirà a l’entrada de les instal·lacions, a la cuina, als diferents menjadors establerts i a diversos
espais estratègics, gel hidroalcohòlic6 (ARBASY), mascaretes quirúrgiques, guants de nitril, mocadors
d’un sol ús, papereres tancades i cartells informatius.
L’ús del termòmetres es preveurà que es porti a terme sempre per la mateixa persona.
S’habilitaran diverses zones per a menjador i per permetre el distanciament social.
Minimització de l’ús de les zones cobertes.
S’adaptaran les activitats i els jocs de forma que es minimitzi, al màxim, l’ús d’espais comuns i el
contacte físic.
Es realitzarà un únic protocol que després serà resumit per tal de que els pares, mares, tutors i
monitors, voluntaris, socorristes, etc puguin saber i compleixin els mateixos.

•

•

•
•

Es realitzarà una prèvia formació específica i actualitzada, al personal vinculat, sobre les mesures
organitzatives i d’higiene propostes, es repartirà la documentació complementaria a les mateixes i
s’habilitarà un document de consulta que estarà a la disposició dels monitors al llarg de l’escola
d’estiu. A més a més es repartirà el mateix protocol, als pares, tant en format paper o via electrònica,
a la pàgina web d’Aspanob.
S’habilitarà una zona “d’aïllament” en la qual s’hi posarà una taula, dues cadires i material
d’entreteniment preparat per poder actuar en cas de que es detecti alguna possible simptomatologia
del COVID-19. L’espai serà ben ventilat i amb els mínims objectes possible, i estarà identificat amb un
cartell visible. Aquest espai tindrà un material d’un únic ús i estarà etiquetat per evitar confusions.
Es realitzarà la col·locació de cartells informatius, en espais visibles i estratègics, sobre les mesures
d’actuació, distanciament social i higiene que han de seguir els participants.
Es realitzarà la senyalització de tots els espais i els llocs pels quals poden moure’s els usuaris i el
personal de les instal·lacions per tal d’organitzar les entrades, sortides, la circulació, etc.

2. Durant el desenvolupament de l’activitat:
Després de parlar el Comitè de gestió de riscs, sobre el desenvolupament de l’activitat, s’han acordat els
següents protocols d’actuació:
Documentació:
•
•
•

Els pares/mares/tutors dels menors hauran de firmar un document d’acceptació del protocol exposat en
aquest document i disposaran d’una copia del mateix.
El monitors, directors, responsables, etc., obtindran una copia del protocol exposat en aquest document i
el firmaran per a comprometre’s a l’aplicació del mateix.
El personal haurà d’emplenar un document que permeti la seva incorporació en l’equip dirigent.

Material portat per l’infant i mesures de precaució que s’han de prendre:
•
•

•
•

La roba que porti l’infant haurà d’estar marcada amb el seu nom.
Previ entrada dels infants al recinte, o just a la entrada, el monitor corresponent desinfectarà, amb gel
hidroalcohòlic6 (ARBASY) les mans dels menors i amb aerosol (Ipsosol) es desinfectaran les sabates i la
maleta.
El monitor serà el responsable de tenir cura de que aquesta roba, i tots els utensilis d’ús individuals portats
de casa (bosses de berenar, botelles d’aigua, etc), no es perdin ni es mescli amb la d’altres infants.
Una vegada acabada l’activitat els pares/mares/tutors es comprometen a realitzar la neteja de la roba ,
motxilla, etc., a la rentadora a 60-90ºC.

Transport:
•
•

•
•

Control de la temperatura dels participants i del personal abans de traslladar-se amb el transport. Aquesta
tasca serà portada a terme sempre pel mateix personal autoritzat.
Al llarg del trajecte de Palma a Binissalem, a dins del vehicle de transport, tant els infants com els
monitors, i voluntaris de l’associació, s’hauran de seure com a màxim un a cada fila de l’autocar. A més,
hauran de mantenir una separació d’una fila de seients, per tal de garantir la distància de 2m entre els
participants i també amb els monitors, voluntaris, etc.
A dins l’autocar els infants i els monitors, voluntaris, etc., hauran de portar mascareta a partir de l’edat de
6 anys.
El protocol d’higiene (desinfecció de mans i sabates) es durà a terme en entrar al vehicle de transport.

Zona de recepció:
•
•

•
•
•
•

Control de la temperatura dels participants i del personal abans de traslladar-se amb el transport i abans
d’entrar a l’escola d’Estiu. Aquesta tasca serà portada a terme sempre pel mateix personal autoritzat.
Control del personal, intern i extern, present en la instal·lació mitjançant el registre informàtic del seu
nom, DNI, data d’entrada i sortida i temperatura. Aquesta tasca serà portada a terme sempre pel mateix
personal autoritzat.
Entrada escalonada i amb una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic6 i posada de mascareta quirúrgica,
quan pertoqui.
Els participants, monitors i personal de l’ instal·lació utilitzaran un calçat diferent del que portin de casa.
Aquest calçat romandrà dins les instal·lacions.
Els participants, monitors i voluntaris, hauran de deixar els mòbils en unes bosses de plàstic d’un sol ús que
aniran etiquetades.
Utilització específica del material únic per a aquesta zona.

Instal·lacions:
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

De manera diària, tant abans de l’inici com al final del dia, es realitzarà una neteja de tota la finca
desinfectant el terra amb una dilució 1:50 d’aigua i lleixiu 6, els espais amb un polvoritzador que portarà
una dilució 1:50 d’aigua i lleixiu6. Al igual es realitzarà la neteja i desinfecció de les superfícies6 (Sanytol)
utilitzades i del material utilitzat al llarg del dia.
Control cada 3h de la temperatura de tot l’equip i els participants que segueixen les activitats dins les
instal·lacions. Aquesta tasca serà portada a terme sempre pel mateix personal autoritzat.
Els participants estaran dividits amb subgrups de màxim 10 persones més el monitor. Els subgrups evitaran
el contacte físic. Entre els participants de cada subgrup es mantindrà un distanciament social de 2m.
Minimització de l’ús de les zones cobertes.
Es donarà informació i diverses instruccions, als participants, sobre les mesures higièniques i de
distanciament social que s’ha de seguir. Es realitzarà un recordatori diari de les mateixes.
Cada bany disposarà de sabó i gel hidroalcohòlic6 (ARBASY), mocadors d’un sol ús, paper per eixugar-se les
mans i es disposarà d’una paperera amb bossa, tapa i pedal per a poder llençar el paper utilitzat i d’un únic
ús. Els banys es netejaran un mínim de 6 vegades al dia.
L’entrada al bany es realitzarà de forma individual, i excepcionalment amb el monitor en cas de que el
menor presenti una certa dependència.
Es distribuirà a l’entrada de les instal·lacions, a la cuina, als diferents menjadors establerts i a diversos
espais estratègics, gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants, mocadors d’un sol ús, papereres tancades i
cartells informatius6.
S’habilitarà un document de consulta, amb els telèfons d’emergència, que estarà a la disposició dels
monitors al llarg de l’escola d’estiu.
S’habilitaran diverses zones per a menjador i per permetre el distanciament social.
S’adaptaran les activitats i els jocs de forma que es minimitzi, al màxim, l’ús d’espais comuns i el contacte
físic.
S’habilitarà una zona “d’aïllament” en la qual s’hi posarà una taula, dues cadires i material d’entreteniment
preparat per poder actuar en cas de que es detecti alguna possible simptomatologia del COVID-19. L’espai
serà ben ventilat i amb els mínims objectes possible, i estarà identificat amb un cartell visible. Aquest
espai tindrà un material d’un únic ús i estarà etiquetat per evitar confusions.
Es realitzarà la col·locació de cartells informatius, en espais visibles i estratègics, sobre les mesures
d’actuació, distanciament social i higiene que han de seguir els participants.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Es realitzarà la senyalització de tots els espais i els llocs pels quals poden moure’s els usuaris i el personal
de les instal·lacions per tal d’organitzar les entrades, sortides, la circulació, etc
Únicament s’utilitzaran els lavabos i els vestuaris de manera individual i, prèviament i posteriorment, seran
netejats i desinfectats amb una dilució 1:50 d’aigua i lleixiu i es farà ús d’un polvoritzador6.
Els participants i el personal abans de sortir d’aquest espai s’hauran de netejar les mans amb aigua i sabó o
posar-se gel hidroalcohòlic6.
La utilització de l’àrea coberta per a la realització d’algunes classes de reforç es portarà a terme amb un
número reduït de participants (3-6 participants i el monitor/professor) en un espai amb ventilació i
mantenint les distàncies de seguretat d’almenys 2m. En cas de que no es pugui portar a terme el
distanciament social, es portarà una mascareta quirúrgica tant en el cas del monitor/professor com els
participants majors de 6 anys. Entre un subgrup i l’altre es realitzarà la desinfecció acurada de taules,
cadires, i llibres amb desinfectant6 (Sanytol) i una dilució 1:50 d’aigua i lleixiu6. I es ventilarà l’espai un
mínim de 10-20 min.
Cada monitor serà el responsable respecte al seu grup/subgrup.
Es mantindrà en tot moment la meitat, com a màxim, de l’aforament permès i la utilització escalonada dels
espais comuns, prevenint interrelacions entre els diferents grups/subgrups.
S’evitarà l’ús de polseres, rellotges, anells, etc., portar els cabells recollits.
Eliminació de mobles i decoració no essencial.
Registre de neteja.

Piscina:
•

•
•
•
•

Les instal·lacions disposen de dues piscines. Només s’utilitzarà una de les dues piscines disponibles per tal
de garantir la possibilitat de bany a l’altre piscina en cas de que es detecti que un usuari (personal o
participant) presenta símptomes compatibles amb els del COVID-19. En tal cas, la piscina en qüestió
quedarà fora de servei durant un mínim d’una setmana.
La seva utilització es farà de forma escalonada i en grups reduïts de 10 persones més el monitor.
Els socorristes portaran guants i una pantalla protectora en cas de que sigui necessària la seva actuació.
Els participants mantindran una distància de 2 m entre ells i dins la piscina, durant la seva utilització.
Entre la utilització de la piscina d’un grup i l’altre es portarà a terme la depuració de la mateixa durant un
mínim de 20-30 min.

Menjador:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els participants disposaran del mateix espai de menjador sempre i el mateix personal que el servirà.
El menjador disposarà de gel hidroalcohòlic6 (ARBASY).
No hi haurà utensilis d’ús compartit.
No es realitzarà autoservei en cap moment.
Els monitors s’encarregaran d’omplir les gerres d’aigua i repartir-ne l’aigua als participants. S’actuarà de
manera idèntica amb la utilització de ketchup, maonesa, tovallons, etc.
Una vegada acabat el torn de dinar els monitors procediran a la neteja i desinfecció de les taules, cadires i
utensilis necessaris6.
S’establirà un itinerari per evitar aglomeracions.
Es disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic6 d’ús exclusiu per a les persones usuàries.
Després de cada àpat, caldrà ventilar l’espai i fer una neteja de taules, cadires i superfícies que entrin en
contacte amb els comensals. El producte utilitzat per desinfectar serà el Sanytol.
Per eixugar-se les mans es farà servir paper el qual s’eliminarà a les escombraries que han de tenir tapa
d’accionament no manual.

Cuina:
•
•
•
•
•
•

El cuiner portarà una gorra, les ungles netes, mascareta quirúrgica i guants de nitril.
El menjar s’elaborarà de forma diària i, en cas de que hagi sobrat alguna mica de menjar que es pugui
guardar, aquest menjar serà etiquetat amb la data de congelat.
Desinfecció del material abans, durant i després d’acabar amb la utilització del material amb una dilució
1:50 d’aigua i lleixiu6 .
Els utensilis utilitzats pels participants i pel cuiner seran netejats a 90ºC amb rentavaixelles.
S’emmagatzemaran elements auxiliars del servei (vaixella, coberteria, paneres de pa, escudelles, etc.) a
recintes tancats i allunyats de les zones de pas de clients i treballadors.
Per eixugar-se les mans es farà servir paper el qual s’eliminarà a les escombraries que han de tenir tapa
d’accionament no manual.

Recepció dels productes alimentaris i/o de neteja:
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Control de la temperatura dels repartidors i registre del nom, DNI, data d’entrada, i sortida, i temperatura.
Aquesta tasca serà portada a terme sempre pel mateix personal autoritzat.
Entrada escalonada i amb una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic6 i posada de mascareta quan
pertoqui.
A l'accés a la zona de recepció, hi haurà una àrea de descontaminació on puguin desinfectar les rodes dels
carretons i el calçat dels proveïdors (S’utilitzarà Ipsosol).
Sempre que sigui possible, les matèries primeres envasades es mantindran durant un període de temps
suficient en un espai habilitat per a això abans de manipular-les. Aquest espai estarà separat del reservat
per a l'emmagatzematge o manipulació dels altres productes. Els productes s'emmagatzemaran en les
condicions requerides d'acord a la seva naturalesa i estat.
En funció a la seva composició o el material de què està fet el seu envàs o embalatge, no es manipularan
fins que s'hagin superat els períodes de persistència de virus en aquest material.
D'acord amb el document d'informació científica-tècnica de el Centre de Coordinació d'Alertes i
Emergències Sanitàries, la persistència de la COVID-19 en diferents materials és:
a. Paper i cel·lulosa: 3 hores
b. Cartró: 1 dia
c. Fusta: 1-2 dies
d. Vidre: 1-2 dies
e. Plàstic: Més de 4 dies
f. Acer inoxidable: Més de 4 dies
En cas contrari, hi haurà zones habilitades per a retirar les bosses, embalatges, i si escau, envasos. Els
envasos que no es puguin retirar, es desinfectaran abans de la col·locació dels productes per al seu
emmagatzematge. I es llençaran totes les deixalles en els respectius contenidors establerts.
Els albarans i justificants s’han de deixar a sobre la taula o zona de recepció per evitar el contacte entre el
proveïdors i sempre hauran d’estar a n’aquesta zona de recepció.
Els dispositius utilitzats (termòmetres, bolígrafs, etc.) han de ser preferiblement utilitzat sempre per la
mateixa persona. En cas de compartir-los s’hauran de desinfectar després de cada ús.
Pautes de neteja de la zona de recepció de mercaderies: Després de la recepció i/o manipulació de
paquets o comandes caldrà netejar i desinfectar la zona i el personal s’haurà de netejar acuradament les
mans amb aigua i sabó.

Material:
•
•
•

Es desinfectarà el material amb alcohol o gel hidroalcohòlic 6 al principi i al final del seu ús, intentat que
sigui d’ús personal i no compartit.
Les fundes dels sofàs es netejaran a la rentadora a 60-90º i amb aigua i lleixiu6.
Les escombres, poals, pals de fregar, etc es desinfectaran amb l’ús d’una dilució 1:50 d’aigua i lleixiu6.

Gestió de Residus:
•
•

El material de protecció i mocadors es depositarà al acabar el seu ús en les papereres tancades que
s’hauran de buidar cada dia als contenidors de rebuig.
En cas de que algú tingui símptomes es desinfectaran els utensilis i els poals i els residus s’abocaran dins 2
bosses hermetitzades amb d’una dilució 1:50 d’aigua i lleixiu6.

Vigilància activa:
•

Es vigilarà activament l’aparició de símptomes de totes les persones participants:

Els símptomes més comunes compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta d’aire. En
alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal
de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. Els símptomes solen aparèixer de forma sobtada, per tant, és
possible que els infants i joves indiquin a un moment donat que no es troben bé. Per tant, la sensibilitat en la
detecció d’aquest primers símptomes i l’actuació posteriors son claus per contenir la propagació.

Equipament i productes bàsics de seguretat i higiene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termòmetre sense contacte.
Mascaretes quirúrgiques
Guants de nitril
Bata d’un sol ús
Ulleres de seguretat
Paperera amb pedal i bossa amb tancament hermètic.
Desinfectant d’una dilució 1:50 d’aigua i lleixiu (Conejo).
Desinfectant de superfícies (Sanytol)
Gel hidroalcohòlic (ARBASY)
Aerosol desinfectant (Ipsosol)

Aquest material estarà situat en una àrea estratègica i a l’abast dels monitors, director, voluntaris i l’equip de
neteja en qualsevol situació que es consideri necessari recórrer als mateixos.
Els productes utilitzats per tal de realitzar la neteja i la desinfecció de les corresponents superfícies serà
l’exposat en el document aportat pel Ministeri de Sanitat “Productos virucidas autorizados en España”.

3. ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE POSSIBLES SÍMPTMES EN UN MENOR:
DURANT L’ACTIVITAT:
•

Els pares/mares/tutors del menor signaran un document d’acceptació dels protocols que es portaran a
terme. A més a més, disposaran d’una còpia del mateix protocol que es signarà.
Quan un menor debuti amb símptomes, serà dirigit a la zona designada. Un cop allà se li posarà una
mascareta quirúrgica, en cas de tenir més de 3 anys, i es procedirà al rentat de mans, tant del menor com
l’adult i es realitzaran els procediments pertinents.
S’avisarà preferentment per via telefònica al Director de temps lliure o responsable de l’activitat en
concret i es substituirà immediatament al monitor del grup/subgrup on es dona el cas sospitós.
El menor serà acompanyat per l’adult que ho ha detectat a l’espai d’aïllament.
En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat
per a respirar s’avisarà al 061.
No es deixarà al menor tot sol en cap moment, però es mantindrà sempre que sigui possible les mesures
de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant. En cas de que no es pugui garantir una distància
mínima de 2m amb el menor (3-6 anys, problemes d’autonomia…) i no hi hagi mampara de protecció
també, el monitor, es posarà una bata d’un sol ús, pantalla de protecció facial i guants.
L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb el menor fins que un familiar o tutor legal el vagi a
recollir. S’evitarà que altres entrin en contacte amb el nin, per evitar possibles contagis.
S’avisarà al pare, mare o tutor legal perquè recullin al seu fill/a i es posin en contacte amb l’equip sanitari
del centre de salut de referència que li pertoqui al menor, per tal d’avaluar el seu estat de salut i realitzar
les actuacions oportunes. El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i
no utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’avisarà al 061 i es seguiran les
seves instruccions.
Un cop se n’hagin endut el menor es procedirà a realitzar la neteja de l’espai seguint els protocols
establerts.
El monitor, es traslladarà a la unitat domiciliaria en cas que sigui possible i sempre que es pugui garantir un
trasllat segur i no s’utilitzi el transport públic.
S’avisarà a tot el personal al lloc de l’activitat i als pares/tutors del grup/subgrup del que ha succeït.
Si es confirma el cas amb resultat positiu, es desallotjaran els espais on hagi estat durant la jornada i es
farà una higiene més acurada de totes les superfícies. Es valorarà si s’ha de procedir a una desinfecció de
l’espai amb les autoritats sanitàries. I s’informarà d’aquesta circumstància als pares/tutors dels companys
del participant infectat.
Si els infants menors de 6 anys o menors amb discapacitat demostren resistència a posar-se la mascareta,
no se’ls obligarà.

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

FORA DE L’ACTIVITAT:
•

•
•

Els pares/mares/tutors, abans de portar l’infant a l’escola, estarà atent a qualsevol tipus de
simptomatologia que pugui presentar el menor i informarà a la Directora i al centre de la
simptomatologia que presenta el menor. En cas de que el menor presenti algun possible símptoma, no
podrà acudir al centre.
Els pares/mares/tutors es comprometran a etiquetar tota la roba i els utensilis individuals portats des de
casa (bossa de berenar, botella d’aigua, tovallola, sabates, etc)
Una vegada acabada l’activitat els pares/mares/tutors es comprometran a realitzar la neteja de la roba ,
motxilla, etc a la rentadora a 60-90ºC.

4. ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN ADULT:
DURANT L’ACTIVITAT:
•
•
•
•
•

L’adult que inici amb símptomes s’ha de posar una mascareta quirúrgica.
En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat
per a respirar s’avisarà al 061.
S’avisarà al seu director/a i al centre de la situació, preferentment per via telefònica i serà substituït
immediatament.
Un cop al domicili, contactarà amb el seu centre de salut de referència i amb el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals. Qui iniciarà el procés d’estudi de contactes estrets.
Si es confirma el cas amb resultat positiu, es desallotjaran els espais on hagi estat durant la jornada i es
farà una higiene més acurada de totes les superfícies. Es valorarà si s’ha de procedir a una desinfecció de
l’espai amb les autoritats sanitàries. I s’informarà d’aquesta circumstància als pares/tutors dels
participants del grup/subgrup que tenia a càrrec.

FORA DE L’ACTIVITAT:
•

•

El personal de l’entitat estarà atent a qualsevol tipus de simptomatologia que pugui presentar i
informarà a la Directora i al centre de la simptomatologia que presenta. En cas de que es presenti alguna
possible símptoma, no podrà acudir al centre.
Una vegada acabada l’activitat el personal es comprometrà a realitzar la neteja de la roba , motxilla, etc.,
a la rentadora a 60-90ºC.
AQUEST PROTOCOL S’HAURÀ D’ADAPTAR A LES CIRCUMSTÀNCIES DE CADASCUNA DE LES
ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE, TIPOLOGÍA, ESPAIS I NÚMERO DE PARTICIPANTS.

Resum de mesures de prevenció de riscos pel COVID-19 seguint els criteris sanitaris.
ABANS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT DE LLEURE:
•
•
•
•
•
•

Es farà una apropiada neteja i desinfecció de tots els espais i els materials que es vagin a utilitzar.
Es distribuirà per tos els espais el material d’higiene necessari i suficient (Sabó, mascaretes, gel
hidroalcohòlic, guants, mocadors d’un sol ús, termòmetres, papereres tancades,...
Es procedirà a la formació específica i actualitzada a tot el personal sobre les mesures organitzatives i
d’higiene en cada fase de la desescalada, i es repartirà tota la documentació de protocols a seguir per la
seva consulta en qualsevol moment.
Es col·locarà/penjarà als espais visibles tots els cartells informatius de mesures higièniques a complir
(rentats de mans, ús de mascaretes, distanciament,...)
Es tindrà reorganitzat i senyalitzat l’espai per entrades, sortides, circulació, ús de grups i subgrups.
Haurà habilitat un espai d’aïllament per usar en cas de sospita, espai ben ventilat i amb els mínims
objectes possible, i ha d’estar bé identificat amb un cartell visible.

DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Es ventilaran els espais tancats mínim 10 minuts abans de l’inici, i al finalitzar l’activitat, i es mantindrà
obert i airejat tot el temps possible.
Cada monitor serà el responsable respecte al seu grup/subgrup de les mesures següents.
L’entrada dels participants es farà de forma escalonada i començarà amb neteja de mans i posada de
mascaretes quan pertoqui.
Es donarà informació i instruccions a tots els participants de les mesures higièniques i de distanciament
social que han de seguir tota la durada de l’activitat. Recordant cada dia als nins/joves d’aquestes
mesures.
Es desinfectarà el material amb alcohol o gel hidroalcohòlic al principi i al final del seu ús, intentat que
sigui d’ús personal i no compartit.
El material de protecció i mocadors es depositarà al acabar el seu ús en les papereres tancades que
s’hauran de buidar cada dia als contenidors de rebuig.
Es mantindrà en tot moment l’aforament permès i la utilització escalonada dels espais comuns, prevenint
interrelacions entre els diferents grups/subgrups.
Es vigilarà activament l’aparició de símptomes de totes les persones participants:
Els símptomes més comunes compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta d’aire.
En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors
musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. Els símptomes solen aparèixer de forma
sobtada, per tant, és possible que els infants i joves indiquin a un moment donat que no es troben bé.
Per tant, la sensibilitat en la detecció d’aquest primers símptomes i l’actuació posteriors son claus per
contenir la propagació.
Si l’aparició de símptomes es produeixen a casa cap persona no poden acudir al lloc de l’activitat. Ni
tampoc aquelles que estiguin amb aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es
trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona
amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN MENOR
•
•
•
•
•

Quan un menor debuti amb símptomes, se li posarà una mascareta quirúrgica si té més de 3 anys i es
procedirà al rentat de mans, tant el menor com l’adult.
S’avisarà preferentment per via telefònica al Director de temps lliure o responsable de l’activitat en
concret i es substituirà immediatament al monitor del grup/subgrup on es dona el cas sospitós.
El menor serà acompanyat per l’adult que ho ha detectat a l’espai d’aïllament.
En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat
per a respirar s’avisarà al 061.
No es deixarà al menor tot sol en cap moment, però es mantindrà sempre que sigui possible les mesures
de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant. En cas de que no es pugui garantir una
distància mínima de 2m amb el menor (3-6 anys, problemes d’autonomia…) i no hi hagi mampara de

•
•

•
•
•

•

protecció també es posarà una bata d’un sol ús, pantalla de protecció facial i guants.
L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb el menor fins que un familiar o tutor legal el vagi a
recollir. S’evitarà que altres entrin en contacte amb el nin, per evitar possibles contagis.
S’avisarà al pare, mare o tutor legal perquè recullin al seu fill/a i es posin en contacte amb l’equip sanitari
del centre de salut de referència que li pertoqui al menor, per tal d’avaluar el seu estat de salut i realitzar
les actuacions oportunes. El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur
i no utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’avisarà al 061 i es seguiran les
seves instruccions.
Un cop se n’hagin endut el menor es procedirà a realitzar la neteja de l’espai seguint els protocols
establerts.
S’avisarà a tot el personal al lloc de l’activitat i als pares/tutors del grup/subgrup del que ha succeït.
Si es confirma el cas amb resultat positiu, es desallotjaran els espais on hagi estat durant la jornada i es
farà una higiene més acurada de totes les superfícies. Es valorarà si s’ha de procedir a una desinfecció de
l’espai amb les autoritats sanitàries. I s’informarà d’aquesta circumstància als pares/tutors dels
companys del participant infectat.
Si els infants menors de 6 anys o menors amb discapacitat demostren resistència a posar-se la
mascareta, no se’ls obligarà.

ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN ADULT
•
•
•
•
•

L’adult que inici amb símptomes s’ha de posar una mascareta quirúrgica.
En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat
per a respirar s’avisarà al 061.
Avisarà al seu director de la situació, preferentment per via telefònica i haurà de ser substituït
immediatament.
Un cop al domicili, contactarà amb el seu centre de salut de referència i amb el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals. Qui iniciarà el procés d’estudi de contactes estrets.
Si es confirma el cas amb resultat positiu, es desallotjaran els espais on hagi estat durant la jornada i es
farà una higiene més acurada de totes les superfícies. Es valorarà si s’ha de procedir a una desinfecció de
l’espai amb les autoritats sanitàries. I s’informarà d’aquesta circumstància als pares/tutors dels
participants del grup/subgrup que tenia a càrrec.

AQUEST PROTOCOL S’ADAPTARÁN I DESENVOLUPARÁN SEGONS LES CIRCUMSTÀNCIES DE LES
ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE, LA TIPOLOGÍA, ELS ESPAIS I NÚMERO DE PARTICIPANTS.

Annex:

