Protocol de
prevenció de la
COVID-19
Absència de símptomes
Caldrà presentar un certificat responsable per a la
participació en el casal a l'inici d'aquest. A més diàriament els
familiars i/o tutors hauran d'omplir un llistat de comprovació
de símptomes abans d'acudir al casal (temperatura inclosa).

Desinfecció
Els educadors desinfectaran periòdicament, abans i
després de cada activitat, a l'inici i al final del
dia, tant el material com el lloc de treball. També es
ventilarà l'espai on es duen a terme les activitats tres
cops al dia un mínim de 10 minuts.

Distància de 2 metres
Es mantindrà una distància entre infants i educadors/res de 2
metres, assegurant que els espais tinguin 4 m² com a mínim
per infant. Les famílies no podran aglomerar-se a l'entrada ni
sortida dels infants, ambdues es faran de manera esglaonada
en franges de 10 minuts per cada grup d'infants.

Rentat de mans
Tant educadors/res com infants faran una rentada
de mans periòdicament amb sabó, abans i després
de cada activitat. A més es disposarà gel
hidroalcohòlic a tots els espais utilitzats.

Grups reduïts
Els grups seran de màxim 10 infants per educador/a.
L'espai on duen a terme les activitats serà sempre el
mateix i no s'ocuparà cap altre espai ni instal·lació del
recinte. Els altres grups del casal no compartiran espais
d'activitats, menjador ni pati.

Responsable de
prevenció i higiene
Hi haurà un responsable de prevenció i higiene que
s'encarregarà de vetllar perquè es compleixin totes les mesures
de seguretat. Aquest responsable serà format prèviament i
només tindrà contacte amb dos grups (20 infants com a màxim)

Ús de mascareta
Només serà obligatori en el cas que:
No es pugui mantenir la distància de seguretat.
Durant els trajectes a peu per sortides i activitats fora
del recinte (tots els trajectes seran a peu)
Per qualsevol persona que entri en contacte amb el
grup (amb distància de seguretat o sense)
Els infants hauran de portar la mascareta des de casa

Mesures protocol·litzades pel Departament de Salut i la
Direcció General de Joventut

