
 

 
 

PROTOCOL SANITARI I NORMES D’ÚS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS 
DE TEMPS LLIURE I OCI EDUCATIU DIRIGIDES A POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL. 
 
OBJETIUS: 
 
1.- 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.  

 

2.- 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.  

 

3.- 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.  

 

4.- Previsiblement, la superació d’aquesta fase i el pas a la normalitat en les pròximes setmanes 

permetran una certa flexibilització d’aquestes recomanacions. 

 

Mesures aplicables a totes les activitats d’oci educatiu 

 

PERSONA I PARTICIPANTS 
 
• 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 COVID- 19 

(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.  

 

 

 

 



 

 

MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ EXIGIBLES 
 

 

• 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 principalment 

en la responsabilitat individual i la importancia de seguir les normes d’higiene. 

 

Mesures especifiques per ales escoles d’estiu 

 

 

• 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.  

 

• 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.  

 

Declaració responsable 

 
Els participants hauran d'emplenar una declaració responsable d'acceptació de condicions i 

consentiment de participació, en les quals se'ls sol·licitarà: 

 

 

• No haver tingut contacte amb casos possibles, probables o confirmats de COVID-19. 

 

• No haver estat contagiat o en cas d'haver-ho estat, haver passat la quarantena. 

 

• Comprometre's a notificar diàriament l'estat de salut i la causa d'absència de l'interessat 

i que a l'inici de les activitats no presenta cap tipus de simptomatologia i que en el 

moment que presente qualsevol símptoma o amb el cas d’haver estat amb algún 

contagiat ho fará saber inmediatament al responsable de l’activitat o a l’empresa al 

correu electrònic sinma@ondara.org 

 

 


