PROTOCOL COVID CASAL SOM COLLES
Organització
Es desinfectaran les instal·lacions segons les indicacions de seguretat i salut que
es marquin per cada espai i moment
Es valorarà la possibilitat d’ocupar espais exteriors amb bona ventilació abans
d’ocupar espais interiors, sempre que sigui possible i la climatologia ho permeti.
En cas d’utilitzar espais tancats, es renovarà l’aire un mínim de 2 a 3 vegades
durant l’activitat amb una duració mínima de la ventilació de 5 a 10 minuts.
Si s’utilitza un espai que no garanteixi una distància de 1,5 metres serà obligatori
l’ús de mascareta.
A nivell d’organització del treball es demana que les famílies no accedeixin a les
instal·lacions de l’Ateneu.
Es obligatori mantenir una distància de 1,5 metres de separació entre persones,
ja siguin part de l’equip del Casal, infants o membres de les famílies.
Cal fer rentats de forma freqüent, entre 15-20 vegades al dia i amb una duració
mínima de 40-60 segons. També, és necessari fer un rentat de mans després de
manipular qualsevol objecte que pugui portar el virus com, per exemple, després
d’atendre una família.

Infants i famílies hauran de complir i seguir les següents indicacions:
En l’assistència al Casal serà obligatori l’ús de la mascareta de protecció. La seva
utilització serà obligatòria segons les indicacions de seguretat i salut que es
marquin per cada espai i moment. Cada infant portarà una bossa on guardar la
mascareta.
Totes les famílies hauran de signar una declaració responsable conforme els
infants que assistirà al Casal no presenten símptomes compatibles amb la COVID19, no són casos possibles, probables ni confirmats i tampoc han estat considerats
contactes estrets els darrers 14 dies. La Organització facilitarà el model del
Departament per lleure educatiu. (veure annex)
Als infants se’ls prendrà la temperatura abans de sortir de casa i a l’entrada es
demanarà a cada responsable si tenen símptomes, la resposta s’apuntarà en la
graella de control facilitada per sanitat. (veure annex)

Infants i famílies seguiran les normes de seguretat que marqui el Casal per tal de
mantenir un espai net i desinfectat i afavorir la salut de tots els col·lectius.
Les famílies no podran accedir a les instal·lacions de l’Ateneu. Per aquesta raó
deixaran i recolliran els seus fills i les seves filles a les zones marcades per la
Organització amb aquesta finalitat, sempre en fileres i respectant la distància de
seguretat.
No es permet l’entrada ni sortida de les instal·lacions de cap joguina. Per tant, els
infants no podran portar cap joguina de casa seva ni emportar-se’n cap.
L’entrada al casal es realitzarà a les 09:00h per la porta del pati de l’ateneu.
Preguem que es faci una filera respectant la distància de seguretat entre famílies
i fent ús de la mascareta, d’aquesta manera els infants podran accedir d’un en un
a les instal·lacions i els monitors poden rebre la informació necessària de cada
infant.
La recollida a les 13:00h es farà a la porta del pati de l’Ateneu, es prega que els
familiars que recullin als nens facin una filera respectant la distància de seguretat
i fent ús de la mascareta.
La recollida tant a les 15:00h com a les 17:00h es farà de la mateixa manera però
a la porta d’accés de l’edifici de l’Ateneu, sense accedir a les instal·lacions.

Protocol d’higiene
Cal fer-se un rentat de mans en entrar i sortir de les instal·lacions. Es podrà fer
amb aigua i sabó o amb una solució de gel hidroalcohòlic. Cada monitor
disposarà d’una ampolla de gel per subministrar al grup a la seva entrada i a la
seva sortida.
El rentat de mans per part dels alumnes es farà de la següent manera:
-

A l’arribada i a la sortida del centre, acompanyats pel monitor:
Abans i després d’esmorzar.
Abans i després d’anar al WC.
Abans i després de cada activitat.
També cal garantir el seu rentat de mans cada dues hores.

Per recomanació de sanitat, aquest any no es realitzarà la instal·lació de les piscines al pati de l’Ateneu. En contes de banyar-nos cada dia a les piscines, substituirem aquesta activitat per diferents jocs d’aigua per tal de refrescar-nos, de manera que els infants han de portar igualment el banyador cada dia.

Actuació en cas de contagi
Monitors
-

-

-

Si es dona un cas possible, probable o confirmat de contagi en un dels
treballadors/es es procedirà a donar avís a la direcció del Casal per substituir immediatament aquesta persona.
També haurà de contactar amb el 061 per seguir les indicacions que li puguin donar i contactarà amb el Servei de Prevenció per tal que Vigilància
de la Salut faci el seguiment de contactes estrets.
Abans de fer les substitucions del personal afectat es procedirà a fer una
neteja dels llocs de treball, segons el protocol indicat.

Infants
- Si se’ns comunica que algun infant és portador del virus i ha estat presencialment a les instal·lacions, caldrà fer un seguiment del personal que ha
estat en contacte amb aquesta persona per observar si presenta símptomes. De la mateixa manera, caldrà procedir a una neteja i desinfecció dels
espais utilitzats per aquesta persona en qüestió.
- En el cas d’identificar el cas durant la seva estada al Casal caldrà:
- Aïllar a l’infant a un espai específic de les instal·lacions.
- Donar avís a la família i adreçar-los al CAP.
- Informar al CAP per activar els protocols de seguiment.
- Procedir a la neteja i desinfecció dels espais utilitzats.

