CRITERIS A APLICAR PER
P R E V E N I R L A C O V I D - 19
A LES ACTIVITATS DE LLEURE
Aquest document resumeix el document Criteris a
aplicar per a prevenir la pandèmia per covid-19 en
l'àmbit de les activitats d'educació en el lleure
durant el curs 2020/2021 dissenyat per la Direcció
General de Joventut per a la realització d'activitats
d'educació en el lleure durant el curs 2020-21.

Per participar a les activitats
Els participants a l'activitat hauran de complir els següents requisits:

No tenir covid-19 ni
No estar exclòs/osa
No haver tingut contacte
presentar
d'assistir a l'escola per
amb una persona positiva
simptomatologia qualsevol motiu vinculat a per la malaltia duran els
compatible
la covid-19.
últims 14 dies.

No estar a l'espera del
resultat d'una PCR
(sigui seva o d'un
convivent).

Caldrà que els participants realitzin una inscripció prèvia a
l’activitat, que ha d’incloure una declaració responsable signada
per les persones tutores de l’infant o jove conforme reuneixen
els requisits i coneixen el context de la pandèmia.
Caldrà que disposi de la informació principal sobre les mesures
de prevenció i el consentiment per a les actuacions necessàries
si apareix un cas compatible de Covid-19.
També haurà d’incloure l’obligació de comunicar al centre
aquelles incidències escolars vinculades a la covid-19 que hagin
afectat al grup classe de l’infant o jove.

Condicions de realització de les activitats
Totes les persones que participin de l'activitat hauran de complir les següents condicions

Ús de la mascareta
obligatori per
a majors de 6 anys
(que hauran de
portar de casa).

El material d'ús freqüent El material d'ús compartit
l'haurà de portar cada
haurà de ser desinfectat
infant i no es podrà
després de cada ús
(Monitors responsables amb la
compartir.
formació de Prevenció i Higiene
dissenyada i acreditada per la
Direcció General de Joventut i el
Departament de Salut )

Si es detecta un cas amb
simptomatologia
compatible amb la covid19 durant l'activitat caldrà
aïllar-loi avisar a la família
immediatament

GRUPS ESTABLES
Els infants s'organitzaran en grups
estables de funcionament (sempre
compostos pels mateixos infants per tal
de garantir la traçabilitat) que hauran de
mantenir en tot moment la distància física
de 1,5 metres entre persones.
No es podran fer activitats en les que
participin persones alienes al grup estable
com poden ser activitats amb famílies

Es recomana que els grup siguin petits per
potenciar els avantatges pedagògics i
organitzatius.

Els monitors i monitores dels grups estables
hauran de ser sempre els mateixos.
Un monitor o monitora pot ser-ho de
diferents grups sempre i quan realitzin
l'activitat en dies o horaris diferents.

Si en alguna ocasió es fa una activitat en la que
es trobin diversos grups estables caldrà garantir
una distància mínima de 2 metres entre grups.

Cal evitar realitzar activitats en les que
participin diversos grups estables.

PER ACCEDIR A LES ACTIVITATS
És important evitar les aglomeracions a les entrades i sortides de l'activitat.
Cal tenir en compte les següents recomanacions:

10 min.
En el cas que es facin a través

Que l'infant el porti i el reculli, quan sigui

d'accessos caldrà establir torns per grups

necessari, una única persona adulta.

d'aproximadament 10 persones en intervals
d'entre 5 i 10 minuts.

ESPAIS

En totes les activitats realitzades l'espai utilitzat ha
de tenir una superfície suficient per permetre
mantenir una distància mínima de 1,5 metres entre
persones.
Caldrà prioritzar, en la mesura del possible les
activitat a l'aire lliure.
En el cas dels espais interior caldrà adoptar mesures
de neteja i desinfecció en funció de les
característiques de l'activitat i caldrà garantir la
ventilació.
Cada espai haurà de comptar amb el seu propi pla de
neteja i desinfecció.

EXCURSIONS
Per a les excursions s'aplicaran les mesures establertes als protocols de Colònies i Campaments
(segons escaigui) de les activitats d'estiu 2020.
No obstant, el grup de convivència deixa d'estar limitat a 10 persones podent ser el mateix grup
estable de funcionament amb el que els participants s'organitzen durant del curs

