NORMATIVA COVID-19 CAMPUS 2021
REQUISITS:
-

-

Les persones tutores dels infants i joves hauran de signar una declaració responsable conforme
reuneixen els requisits i coneixen el context de la pandèmia.
Requisits per poder accedir al Centre:
• No tenir Covid-19 ni símptomes compatibles.
• No haver conviscut o haver estat en contacte amb persones positives de Covid-19 o
simptomatologia compatible en els últims 14 dies.
Calendari vacunal actualitzat.

MESURES DE PREVENCIÓ GENERALS:
-

-

-

Comprovació de símptomes: Caldrà revisar diàriament l’estat de salut dels participants i mesurar
la temperatura. Aquella persona que doni temperatura de 37,5, o superior, no podrà accedir al
Centre.
Rentat de mans: Haurà de realitzar-se de manera habitual i correcta. El Centre disposarà de
solucions hidroalcohòliques en punts estratègics, però l’infant/jove haurà de portar el seu propi
pot de gel hidroalcohòlic.
Ús de mascareta: Obligatori en el desenvolupament de totes les activitats esportives menys les
que es desenvolupen a l’aire lliure i a la piscina. Caldrà que els infants/joves portin una mascareta
de recanvi.
L’ús de mascareta és obligatòria per a infants/joves a partir de 1r EP.

MESURES DE PREVENCIÓ ESPECÍFIQUES:
-

-

-

-

-

Grups de Convivència: L’objectiu és el ràpid aïllament i traçabilitat de les persones de contacte
en cas que es detecti simptomatologia compatible amb la Covid-19. Per tal de garantir aquest
objectiu:
• Els participants es dividiran en grups de fins a 10 persones.
• Cada grup disposarà de com a mínim un monitor/a.
• Els monitors/es es relacionaran sempre amb el mateix grup.
• Es vetllarà pel manteniment de 2 metres de distància.
Entrades i sortides: Les farem de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint
la distància de seguretat. Cada grup de convivència tindrà assignada una porta d’entrada i una
de sortida per descongestionar els accessos.
Espais:
• Sempre que sigui possible es faran activitats a l’aire lliure.
• Es realitzaran torns en l’ús d’espais compartits, sent necessària la neteja i desinfecció
de l’espai entre els canvis de torn.
• Ventilarem les instal·lacions interiors. Totes les finestres i portes romandran obertes si
es fan activitats interiors.
• Netejarem i desinfectarem tots els espais una vegada al dia.
Materials:
• No compartirem el material emprat per a les activitats entre infants.
• Els materials utilitzats seran desinfectats pel monitor/a de cada grup al finalitzar
l’activitat.
Transport: En el cas que s’hagin de realitzar desplaçaments en transport, tan públic com privat,
caldrà fer ús de mascaretes i seguir la normativa establerta pel proveïdor (Dumbo Tours).
Seguretat alimentària: Pel que fa a l’ús del menjador s’aplicarà la normativa establerta pel
proveïdor (Serunion) on els àpats se serviran en plats individuals, s’evitaran utensilis compartits
(setrilleres, salers, paneres, etc.), les gerres d’aigua les servirà el monitor, etc. Cada participant
haurà de portar i utilitzar la seva cantimplora o ampolla d’aigua durant el dia.
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