Adaptació dels protocols per a la realització dels casals d’estiu Jacint Verdaguer
Protocol de prevenció i higiene
-

Apareix la figura del responsable de prevenció i higiene. Aquesta figura serà
l’encarregada de vetllar per la implantació de les mesures establertes en els diferents
protocols i disposar dels elements acreditatius d’aquestes. Rebrà una formació
especifica impartida pel Departament General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, que l’acreditarà mitjançant un certificat per a la realització de les tasques
corresponents.

-

Rentat de mans sistèmic, que consistirà en la creació de rutines de rentats de mans de
forma més habitual i efectiva.

-

Ús de mascaretes i guants sempre que sigui necessari i si la situació així ho requereix.
Totes les persones presents a l’activitat majors de 6 anys han de portar obligatòriament
mascareta durant tot el desenvolupament de l’activitat, i durant l’entrada i la sortida de
la mateixa. De conformitat amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual
s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de Covid-19, cal tenir en compte els punts següents:
És obligatori l’ús de mascareta amb independència del compliment de la distància de
seguretat. No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de
malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la
mascareta. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o de dependència, no
disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta
que facin inviable la seva utilització. Tampoc serà exigible en els supòsits de força major
o situació de necessitat, o quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la
mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

-

Les entrades i sortides del casal es realitzaran per la d’entrada d’accés que dóna
directament al pati de l’escola, i es faran de forma esglaonada en torns de 10 minuts per
cada grup de convivència. A l’hora d’entrada es seguirà el protocol marcat per Salut i
s’hauran de realitzar controls diaris sobre l’estat de salut dels participants i
monitors/es, registrant així els resultats obtinguts.

-

L’activitat pot comptar amb tants participants com ho permeti l’espai d’activitats
disponible segons la ràtio establerta de m2 per participant (actualment de 2,5 m2) sense
comptabilitzar-hi les persones dirigents. El càlcul de m2 per participant s’ha de fer
globalment i no sectoritzat per cada grup de convivència de l’activitat.

-

Reducció de places del casal. Màxim 60 participants per setmana distribuïts en diferents
grups de convivència diferents. Cada grup de convivència (màxim 24 participants) tindrà
els monitors dirigents de referència. Per tal de minimitzar l’impacte d’un cas positiu, es
distribuiran els participants en diferents grups sense superar els 15 participants per
grup.

-

Utilització de material divers, però sempre de forma individual. S’estableix un sistema
de neteja i desinfecció i que al acabar l’activitat corresponent, tot el material emprat és
posarà en “quarantena” i no podrà utilitzar-se fins a que un responsable hagi fet la
neteja i desinfecció corresponent.

Protocol de manipulació d’aliments
El servei de menjador estarà a càrrec de l’empresa de menjador que gestiona el servei durant el
curs escolar, el Menú del Petit. Aquesta empresa farà el dinar amb cuina in situ, sempre que
s’arribin als números mínims, si no ens facilitarà servei de càtering per dinar a les 13.00h.
Caldrà però tenir en compte una sèrie de recomanacions per a l’hora de l’esmorzar i que
s’hauran de seguir per al bon funcionament de l’activitat.
-

Cada participant haurà de portar el seu esmorzar de casa, NO es pot compartir amb
altres participants en cap circumstància. Es recomanable portar l’esmorzar en una
carmanyola, ben conservat i que únicament manipularà el participant, o si requerís
ajuda, el seu monitor de referència.

-

Cada participant haurà de portar la seva ampolla d’aigua d’ús individual i omplerta de
casa. En cas de quedar-se sense aigua, li demanarà al monitor/a i aquest li tornarà a
omplir, evitant així desplaçaments innecessaris als punts d’aigua.

-

Cada grup de convivència tindrà un espai concret assignat per a l’hora de l’esmorzar.
Dintre d’aquest espai es garantirà la distància de seguretat entre els diferents
participants.

-

Abans i després d’esmorzar, tots els participants es rentaran les mans al punt on els
indiqui el seu monitor/a.

Protocol sobre ús i desinfecció dels espais
-

La neteja i desinfecció diària dels espais utilitzats pels participants del casal es realitzarà
per part del servei de neteja de l’Ajuntament, que s’encarregarà de garantir aquesta
desinfecció entre jornades de casal, és a dir, entre dilluns i dimarts per exemple. Es
facilitarà al personal de neteja corresponent una relació dels espais utilitzats al llarg de
la jornada del casal, per tal de produir la neteja i desinfecció sense deixar-se cap espai.

-

Durant la realització del casal, de 9:00h a 17:00h és responsabilitat de l’entitat
organitzadora del casal, fer la neteja i desinfecció dels espais i material que siguin
necessaris.

-

Per a la realització d’aquesta neteja i desinfecció s’utilitzaran els productes recomanats
en el curs de formació de prevenció i higiene. En el nostre cas i tenint en compte que no
som especialistes, haurem de desinfectar amb una dissolució de lleixiu en aigua en la
mesura correcta i que marquen els envasos. La dissolució es realitzarà diàriament i és
deixarà actuar uns minuts perquè la desinfecció sigui completa.

-

Quan un grup de convivència utilitzi un espai i aquest hagi de ser utilitzat per un altre
grup de convivència, es deixarà el temps suficient entre grups per a poder realitzar la
neteja i desinfecció pertinent, amb la ventilació posterior corresponent perquè el 2n
grup el pugui utilitzar.

-

És prendrà com a indicadors de freqüència per a la neteja i desinfecció el que es marca
en el document “Graella per a la planificació de la neteja”, establint així rutines diàries
que assegurin l’acompliment d’aquestes recomanacions. Si s’escau i es valora
s’augmentarà la freqüència de neteja i desinfecció de punts i zones més delicades, com
poden ser:

o

Lavabos

o

Aixetes

o

Poms de les portes (encara que es deixaran obertes sempre)

o

Cadires i taules

o

Zones de pas

o

Baranes de les escales i passamans

o

Altres zones o punts que puguin ser susceptibles de contacte freqüent

Protocol de seguretat
El protocol de seguretat estarà marcat pel model facilitat per la generalitat i que indica l’actuació
a seguir en cas de detectar alguna simptomatologia compatible amb el COVID-19, mitjançant el
pla de confinament.
En cas que algun participant presenti símptomes compatibles amb el COVID-19 (febre, tos,
dificultat per respirar, congestió nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar o
dolor muscular) és procedirà a:
1. Col·locació de mascareta quirúrgica i aïllament del nen, nena o jove afectat de la resta
de participants, acompanyat/-da en tot moment d’una persona responsable de
l’activitat que també es posarà mascareta quirúrgica.
2. Valoració de la gravetat dels símptomes.
a. SI presenta símptomes de gravetat trucar al 112 i avisar telefònicament a la
família de forma immediata.
b. Si NO presenta símptomes de gravetat:
i. Avís a la família
ii. La família el recollirà i es posarà en contacte amb el CAP de referència.
iii. Fora de l’horari d’atenció al CAP, s’haurà de trucar al 061.
3. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup completaran
la jornada al casal, mantenint la separació amb la resta de grups.
El dia següent, els infants de la unitat de convivència (i la persona monitora d’aquell grup) es
quedaran a casa en espera de resultat.
A l’arribada del resultat:

-

Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants (i la persona monitora del grup) poden
reprendre l’activat de lleure.

-

Si és positiu (confirma la COVID-19): caldrà seguir les indicacions dels serveis sanitaris
(els infants de la unitat de convivència i la persona monitora del grup hauran de seguir
en quarantena fins a completar 10 dies).

