
Com seran els casals
aquest estiu?

Protocol d’actuació i mesures de prevenció - COVID19 

Qui podrà participar?
Nens i nenes de 3 a 12 anys, aquest any no es contempla l’activitat per a menors de 3 anys. 

Com organitzarem els grups i quines seran les ràtios?
Treballarem amb grups anomenats “Unitats de Convivència” d’un màxim de 10 participants. Cada grup
tindrà assignada una persona dirigent que es relacionarà sempre amb els mateixos infants.

Què farem per garantir la distància de seguretat obligatòria?

Delimitarem les zones d’activitat: espais d’entrada i sortida, espais comuns, espai de cada grup, etc.

Calcularem l’ocupació màxima de les instal·lacions vetllant perquè cada participant disposi de 4 metres
quadrats d’espai. La distància de seguretat serà sempre de 2 metres de distància entre cada membre
de la unitat de convivència. 

Distàncies de Seguretat

Zones d’Activitat

Espais Compartits
En el cas d’ús d’espais compartits amb altres col·lectius com piscines, poliesportius, etc. Realitzarem
torns i aplicarem les mesures de desinfecció i neteja pertinents entre torn i torn.

Accessos i Sortides
Les entrades i sortides de l’activitat es realitzaran de manera organitzada i esglaonada amb l’objectiu
de mantenir les distàncies de seguretat i evitar aglomeracions. Es demanarà a les persones que recullin
els infants que mantinguin l’espera en zones concretes de fora les instal·lacions.

Val més prevenir que curar!



Higiene i prevenció obligatòria
Tots els casals comptaran amb la figura del “Responsable d’higiene i seguretat” qui s’encarregarà del 
compliment de les mesures que es detallaran a continuació i també de garantir la formació i la
informació necessària a infants, adolescents, famílies i equip de professionals. Aquesta persona i la 
persona responsable d’activitats realitzaran una formació especialitzada per poder conèixer totes les
mesures i poder detectar possibles símptomes. 

 

Mesures:
Rentat de mans sistemàtic: Realitzarem de manera habitual, un rentat de mans abans i després de
cada activitat i garantirem un punt de rentat per cada unitat de convivència. Utilitzarem sabó amb
dosificador i tovalloles d’un sol ús.  

Gel Hidroalcohòlic: Disposarem de gels hidroalcohòlics en punts estratègics de les instal·lacions com
a l’entrada d’aules, zones d’àpats, etc.  

Ús de mascaretes:  Tots els membres del casal hauran de portar la seva mascareta, aquesta s’utilitzarà
sempre que no sigui possible mantenir la distància mínima de seguretat (transport públic, participació
en un acte cultural, atencions i cures, etc.)

Registre de comprovació de símptomes:  Revisarem l’estat de salut de tots els membres del casal a diari
i en el moment de l’arribada comprovarem la temperatura. Registrarem els resultats en un llistat que
quedarà a disposició de les autoritats competents per al seu control. 

Com serà la neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material?

Realitzarem la neteja i desinfecció dels espais diàriament i de manera periòdica amb la finalitat que 
quedin desinfectades totes les superfícies i sobretot les d’ús més comú com poms, baranes, fonts,
taules, etc.

Ventilarem les instal·lacions 3 cops al dia i durant una mitja de 10 minuts cada cop. 

El material per desenvolupar les activitats no es compartirà entre infants i en el cas de tenir que
compartir-lo, es realitzarà una prèvia desinfecció abans.

Com seran els àpats?

El menjar serà servit sempre en plats individuals i en cap cas podrà ser compartit entre cap membre.

No utilitzarem utensilis d’ús compartit com cistelles, safates... Per servir l’aigua hi haurà una única
persona responsable.

No es permetrà que els participants col·laborin en les tasques de cuina, servei de menjar ni neteja
d’estris. En el cas que s’hagi d’utilitzar la cuina per realitzar alguna activitat, realitzarem una correcta
neteja i desinfecció entre grup i grup. 



Demanarem a les famílies què...

És imprescindible preservar la seguretat del grup per evitar un possible contagi entre els membres i
poder realitzar les activitats de lleure de manera seguraPer aquest motiu, demanarem a totes les
famílies que compleixin amb els següents requisits:

 Abstenir-se de portar a l’infant o adolescent en cas de presentar alguna simptomatologia que pugui
ser compatible amb el COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar...). En el cas que es detecti
algun d’aquests símptomes i per reincorporar-se a l’activitat, caldrà que el participant hagi estat 
asimptomàtic almenys durant 48 hores, en el cas de detecció compatible amb el virus, no es podrà
incorporar fins passats 14 dies. 

 Abstenir-se de portar a l’infant o adolescent en el cas que hagi estat amb contacte estret amb alguna
persona que hagi donat positiu en el test del COVID19.

 Aquells infants o adolescents, amb patologies prèvies i que puguin ser considerats com a persones de
risc, siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual i així puguin considerar la seva participació
en l’activitat.

 Tenir el calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunes postposades pel període de confinament). 
 En cas de participants no vacunats o amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un 
interval mínim de 15 dies entre vacunació i inici de l’activitat. 

+ INFORMACIÓ I CONTACTE

Alins Centre de Formació 

C/Alfred Perenya, 99 Baixos - Lleida (25004)

973 275 592 | info@alinscentre.com

www.alinscentre.com

GRÀCIES per confiar en nosaltres! 


