PROTOCOL SANITARI PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE
TEMPS LLIURE I OCI EDUCATIU DIRIGIDES A POBLACIÓ INFANTIL I
JUVENIL ALS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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OBJECTIUS
1. Establir un marc general que garantisca l’homogeneïtat als diferents municipis de la
Comunitat sobre les condicions i mesures en les quals es puguen reiniciar les activitats
presencials d’educació no formal en l’àmbit de l’oci i temps lliure de menors i joves: escoles
municipals d’estiu i serveis municipals de joventut i esport.
2. Protegir la salut i garantir la seguretat de les persones participants i treballadores mitjançant
una sèrie de mesures generals i altres específiques per a les situacions concretes.
La implementació de les diferents activitats dependrà de l’evolució de la pandèmia en el nostre
territori i de les fases de la desescalada de la Comunitat Valenciana amb les especificitats que
en cada fase marquen els òrgans competents.
Les recomanacions que es fan en aquest document estan alineades amb les propostes de l’article
43 de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions
d’àmbit nacional establides després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3
del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
Previsiblement, la superació d’aquesta fase i el pas a la normalitat en les pròximes setmanes
permetran una certa flexibilització d’aquestes recomanacions.
NOM DE L’ACTIVITAT: Mesures recomanades per al desenvolupament de les escoles d’estiu:
escoletes d’estiu i espais joves

ÀMBIT DE L’ACTIVITAT: Municipis de la Comunitat Valenciana

Mesures aplicables a totes les activitats d’oci educatiu

1. PERSONAL I PARTICIPANTS
•

•

Professionals (monitors i persones empleades): correspon a l’ajuntament/empresa, a
través del servei de prevenció de riscos laborals, garantir-ne el bon estat de salut per a
exercir les tasques diferenciades que duen a terme i fer un adequat seguiment.
S’assegurarà al lloc de treball la disponibilitat permanentment d’aigua i sabó, o de gels
hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de
Sanitat, per a la neteja de mans. Així mateix, quan no puga garantir-se la distància de
seguretat interpersonal d’aproximadament 2 metres, s’asseguraran els equips de protecció
al nivell de risc.
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•
•

•

•

•

El personal encarregat de la neteja farà totes les tasques amb màscara i guants, i en
finalitzar durà a terme una completa higiene de mans, amb aigua i sabó.
Les persones treballadores que inicien símptomes es retiraran a un espai separat i es
posaran una màscara quirúrgica. Contactaran amb el seu servei de prevenció de riscos
laborals i centre de salut o amb el telèfon de referència 900300555 i seguiran les seues
instruccions.
Alumnat: les famílies vigilaran l’estat de salut i faran una presa de temperatura tots els dies
abans d’eixir de casa per a anar al centre educatiu. Si l’alumnat tinguera febre o símptomes
compatibles amb COVID-19, no haurà d’assistir al centre, però sí notificar-ho i contactar amb
el seu centre de salut.
Els alumnes que presenten condicions de salut que els facen més vulnerables per a COVID19 (per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer,
immunodepressió o hipertensió arterial) podran acudir al centre, sempre que la seua
condició clínica estiga controlada i ho permeta i mantenint les mesures de protecció de
manera rigorosa.
En el cas que, durant el període d’activitats, una persona participant / alumne inicie
símptomes (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) o siguen detectats per personal del
centre, se’l portarà a un espai separat. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l’alumnat i
una altra per a la persona adulta que el cuide fins que arriben els seus progenitors o tutors.
La sala per a ús individual ha de ser triada prèviament, pròxima a un lavabo, i ha de comptar
amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb doble bossa, en què tirar la
màscara i mocadors d’un sol ús. S’avisarà la família perquè contacte amb el seu centre de
salut o amb el telèfon de referència 900300555, perquè s’avalue el seu cas.

2. MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ EXIGIBLES
Informació i formació
•

•
•
•
•

Totes les famílies seran informades mitjançant una circular, abans de l’inici de l’activitat, de
les mesures higienicosanitàries que es prendran. S’indicarà a les famílies que l’alumnat no
pot acudir a les activitats en les següents circumstàncies: si presenta símptomes compatibles
amb COVID-19 o està diagnosticat de COVID-19, o es troba en període de quarantena
domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat
de COVID-19.
A més, se’ls sol·licitarà com a requisit per a poder participar en l’activitat que facen una
declaració responsable sobre la salut del xiquet/a en els 14 dies previs a l’inici d’aquesta i de
no haver estat en contacte estret amb alguna persona amb simptomatologia de COVID-19.
En el cas que durant el transcurs de l’activitat es declarara un cas de contagi en la unitat
familiar d’un participant, es comunicarà immediatament a l’organització.
Amb antelació a l’inici de l’activitat, es farà una formació a tota la plantilla de treball
implicada, perquè duguen a terme de manera eficaç i coordinada tots els protocols vigents.
A l’inici de l’activitat, els coordinadors i monitors faran una xarrada informativa als menors
participants, sobre com complir les mesures de seguretat i prevenció. Es posarà l’accent
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•

principalment en la responsabilitat individual i la importància de seguir les normes d’higiene
i convivència.
És important reforçar visualment la formació amb la cartelleria informativa als espais clau
de la instal·lació (entrades i eixides, lavabos, etc.). Donar a conéixer els horaris d’entrada,
acompanyament de pares, mares, tutors, mesures de protecció respiratòria adequades per
a estar al centre, desinfecció de mans, etc.

Neteja i desinfecció d’instal·lacions
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

S’han de fer tasques de ventilació diària de les instal·lacions, durant el temps necessari per
a permetre la renovació de l’aire. Reforçar la neteja dels filtres d’aire i augmentar la
ventilació dels sistemes de climatització. NO està recomanada la utilització de ventiladors.
Mantindre, sempre que siga possible, les portes obertes mitjançant falques i altres sistemes
per a evitar el contacte de les persones amb les manetes i poms.
Arbitrar la neteja i desinfecció de les instal·lacions, almenys dues vegades al dia (una en
finalitzar la jornada), prestant especial atenció a les zones d’ús comú i superfícies de
contacte més freqüents, com ara poms de les portes, taules, sòls, mobles, passamans,
telèfons, penjadors, etc.
S’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) o qualsevol dels desinfectants amb
activitat viricida en el mercat que hagen sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat,
respectant les indicacions de l’etiqueta.
Per als lavabos que disposen de més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà del 50
% del nombre que tinga, havent-se de mantindre durant el seu ús la distància de seguretat
de 2 metres. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció d’aquests lavabos, per a garantir
l’estat de seguretat i higiene.
Les zones on es fa la rentada de mans estaran dotades de sabó i tovalloles de paper. Per a
la desinfecció de les mans es procuraran dispensadors de gel hidroalcohòlic en llocs comuns
i estratègics. Assegurar-ne l’accés, correcte funcionament i adequat manteniment.
Per a cadascun dels casos anteriors (zona de rentada de mans i dispensadors d’hidrogel) es
disposaran cartells indicadors de la correcta tècnica de pràctica d’aquestes mesures.
Es procuraren papereres amb tapa i pedal o, almenys, sempre hi haurà doble bossa de fem.
Tot element que puga ser utilitzat per a activitats educatives o lúdiques susceptibles d’ús
comú o intercanvi haurà de ser objecte d’higiene i desinfecció per a previndre risc de contagi
per intercanvi de fòmits. Quant als elements esportius d’ús individual, serà recomanable, en
la mesura del possible, la seua disponibilitat discrecional o particular o arbitrar mesures
estrictes d’higiene.
En cas d’usar roba específica per a les activitats al centre docent, es recomana la seua neteja
diària. Una vegada usada, ha de manipular-se com menys millor, ser suaument enrotllada i
portar-se directament a la llavadora o col·locar-la en una bossa per al seu trasllat al lloc de
rentada.
Accessos i circulació per les instal·lacions
Accessos per a entrades i eixides S’establiran zones d’entrada i eixida diferenciades al
centre on es duguen a terme les activitats, les quals han de senyalitzar-se adequadament
amb la finalitat d’evitar aglomeracions innecessàries de l’alumnat. Si cal, es poden
programar diferències horàries per a evitar aglomeracions a les entrades i eixides del centre.
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•
•

S’establiran portes d’entrada i eixides independents, quan siga possible, per a evitar
encreuaments i preveure les zones comunes d’ús reduït. També es definiran els sentits de
circulació dels corredors, quan siguen inferiors a 2 metres.
Per als menors acompanyats de familiars, s’assenyalarà una distància de 2 o més metres
fins a l’entrada al recinte on poder deixar els xiquets i xiquetes.

Mesures específiques per a les escoles d’estiu (incloent-hi població d’Educació Infantil)
•

•
•

•

•

•

•

Es possibiliten tant les activitats a l’aire lliure com en espais tancats amplis amb ventilació
constant i en espais proveïts d’aire condicionat. Limitació de participants del 75 % del
nombre habitual fins a un màxim de 100, assegurant una distància mínima de 2 metres per
participant durant les activitats.
Si el nombre de participants impedeix respectar les mesures personals d’higiene i prevenció
obligatòries, s’establiran torns, tenint en compte que l’activitat tindrà un màxim 6 hores de
duració.
Organització d’activitat a l’aire lliure: L’activitat s’organitzarà i desenvoluparà en espais
netament separats, per subgrups de 10 participants (màxim) atesos per 1 monitor
responsable del compliment de les mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries,
estant les seues relacions socials restringides a aquest equip. Les reunions generals a l’aire
lliure seran de menys de 100 participants, mantenint la distància física de seguretat.
Organització de l’activitat en espais tancats amb ventilació o aire condicionat. L’activitat
s’organitzarà en espais o aules netament separades, per subgrups de 10 participants
(màxim) atesos per 1 monitor responsable. Es limitarà el nombre de participants per a
aquesta mena d’activitats a un màxim de 50 simultàniament, incloent-hi els monitors i
mantenint una disposició que assegure la distància física de seguretat.
En cas de servei d’alimentació, s’evitarà l’autoservei i s’oferirà un menú tancat, adaptat a
les al·lèrgies, intoleràncies i dietes especials de cada participant. Els plats o safates seran
servits pel personal de cuina amb ajuda dels monitors, complint amb les mesures de
protecció. En la mesura que siga possible, s’organitzaran torns de menjar per a garantir les
distàncies de seguretat.
En les actuacions realitzades pels educadors que comporten imprescindiblement el contacte
físic amb l’alumnat que necessita la seua atenció, s’haurà de dur a terme, prèviament i
posteriorment, la higiene de mans adequada, tant de l’educador com de l’alumne al qual se
li para atenció, i s’empraran guants per a la realització de l’activitat. Guants d’un sol ús que
hauran de complir amb la norma UNE-EN ISO 374.5:2016 amb marcatge específic de virus.
S’usaran els mitjans de protecció individual: màscares higièniques reutilitzables i gels
hidroalcohòlics. Per a aquelles situacions en les quals no es puga garantir la distància de
seguretat de 2 metres i l’alumnat no puga utilitzar màscara, s’utilitzaran equips de protecció
respiratòria (EPI) consistents en màscara autofiltrant tipus FFP2 (UNE-EN
149:2001+A1:2009) o aquelles autoritzades pel Ministeri d’Indústria sobre la base de la
Recomanació (UE) 2020/403 i pantalla facial per a esquitxades (UNE-EN 166, camp d’ús 3).

ENLLAÇOS D’INTERÉS
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Ministeri de Sanitat Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d’àmbit nacional establides després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació
de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
Ministeri de Sanitat. Llista de viricides autoritzats a Espanya
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/documentos/listado_virucidas.pdf
Ministeri de Sanitat: Infografia “¿Cómo debo lavarme las manos?”
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/PosterA5_HigieneManos.jpg
Generalitat Valenciana. Servei de Prevenció de Riscos Laborals Com desinfectar-se les mans?:
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S04+Higiene+de+m
ans.+Desinfecci%C3%B3/78b1462d-0df0-420e-bd93-34e3bc3d1fc2
Institut de la Joventut. Estratègia, fases de desescalada i tornada a la normalitat en les activitats
d’oci educatiu en l’àmbit de la joventut
https://www.campamentos.info/Noticias/informe-del-injuve-para-campamentos-de-verano2020
Ministeri de Sanitat. Recomanacions per a l’obertura de piscines.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/recomendacionesAperturaPiscinas.pdf
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ANNEX
MODEL D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ I
CONSENTIMENT INFORMAT PER A PARTICIPAR EN ACTIVITATS D’OCI EDUCATIU JUVENIL
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MODEL D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS
D’OCI EDUCATIU JUVENIL I INFANTIL
………………………………………………………………….amb núm. de DNI/NIE……………………………………………..
Actuant en nom propi com a pare/mare/tutor-a de l’interessat (menor d’edat)
………………………………………………………………………………….amb núm. de DNI/NIE……………………………..
Pertinença a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació:
Sí

No

Declare sota la meua responsabilitat que sol·licite que la persona les dades de la qual figuren
en l’encapçalament (l’interessat) participe en les activitats de l’organització exposada, per
això he llegit amb detall la informació proporcionada per la mateixa organització i accepte les
condicions de participació, expresse el meu compromís amb les mesures personals d’higiene i
prevenció i assumisc tota la responsabilitat davant de la possibilitat de contagi per COVID-19
tenint en compte que l’entitat promotora compleix també amb els seus compromisos i
obligacions.
(Marqueu el que procedisca)
Declaració responsable de no formar part de grups de risc o de conviure amb grups de risc
Declare que l’interessat compleix els requisits d’admissió establits en el document d’acceptació de
condicions de participació, obligació d’informació i consentiment informat, i que no és grup de risc
ni conviu amb ningú que siga grup de risc
Em compromet a notificar diàriament l’estat de salut i de causa d’absència de l’interessat a través
del mòbil mitjançant trucada o missatge telefònic

Acceptació del document de mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries enfront
de la COVID-19
He llegit i accepte els compromisos continguts en el document de mesures personals d’higiene i
prevenció obligatòries

Consentiment informat sobre COVID-19
Declare que, després d’haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els documents
anteriors, soc coneixedor/a de les mesures que implica, per a el/la participant i per a les persones
que conviuen amb ell/ella, la participació de l’interessat/ada en l’activitat en el context de
desescalada o nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia responsabilitat, tenint en compte
que l’entitat promotora compleix també amb els seus compromisos i obligacions
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