MESURES de PREVENCIÓ – CAMPUS OLIMPIA 2020
F.C.MARTINENC – CEM GUINARDÓ
Benvolgudes famílies,
En aquest document us fem un resum de les mesures de prevenció que seguirem al CAMPUS OLÍMPIA, aquestes
mesures prenen com a referència les indicades per la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut. Si voleu
consultar el Protocol complert ho podeu fer al següent enllaç:
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-especi%CC%81fic-per-a-Casals-dEstiu.pdf

MESURES DE PREVENCIÓ PER PART DEL F.C.MARTINENC - CEM GUINARDÓ

El FCMartinenc/CEM Guinardó disposarà de persones “Responsables de seguretat i higiene”. Les seves funcions són
vetllar pel compliment de les mesures apuntades en aquest document i protocols que el desenvolupin, així com
també garantir la formació i informació en aquesta matèria cap a infants i adolescents, i les seves famílies, i cap a la
resta de l’equip de monitors.
Aquestes persones han seguit una formació dissenyada per Departament de Salut destinada a aprofundir en les
mesures de protecció així com en la detecció de símptomes.
El FCMartinenc/CEM Guinardó també disposarà de protocols interns sobre ús i desinfecció dels espais, de l’utillatge
propi de les activitats i de la gestió dels espais d’emmagatzematge.

1. Mesures de protecció individual


El FCMartinenc/CEM Guinardó comprovarà diàriament abans de l’inici de la seva jornada, l’estat de Salut de
tots els seus treballadors/es.



No és obligatori que els infants/adolescents facin servir mascaretes durant el Campus, però si que hauran de
disposar d’una a la motxilla.



Per tots els acompanyants adults serà OBLIGATÒRI L’ÚS DE LA MASCARETA per accedir al Centre.



En el cas de necessitar fer una atenció envers l’infant / adolescent que trenqui aquesta distància mínima (per
exemple per tal de dur a terme una cura) l’ús de la mascareta serà obligatori tant per a l’infant/adolescent
com per als monitor/a.



Els monitors/es procuraran sempre el distanciament físic és de 2 metres entre totes les persones que
participen de l’activitat i altres professionals externs o usuaris que accedeixin a les instal·lacions on es
realitzin les activitats mentre estan infants / adolescents.



Aquest estiu les activitats en espais oberts seran. Cal doncs remarcar la importància per a que els
participants duguin la seva ampolla d’aigua i pot de crema solar individual.

2. Mida dels grups i ratis


Per a establir la ràtio entre participants i dirigents es pren de referència la que marca el Decret 267/2016 i
queda fixada en 1 dirigent per cada 10 participants, aquest grups s’anomenaran grups de convivència i
seran el més hermètics possible.



El funcionament en aquest tipus de grups de convivència permetrà, en cas de detecció d’un infant /
adolescent amb simptomatologia compatible, un ràpid aïllament de les persones de contacte i una
traçabilitat en cas de possibles contagis.



Tindrem major proximitat i comunicació entre monitors i famílies



En tots els casos, es prendrà com a mesura estàndard, que cada participant disposi de 4 metres quadrats
d’espai.

3. Les activitats


Garantirem rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat. S’entrenarà als infants i adolescents en
la tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020).



Hi haurà un protocol d’entrada on els monitors oferiran rentat de mans just a l’arribada.



Evitarem totes aquelles activitats i/o jocs en el que el contacte físic continu sigui necessari pel seu
desenvolupament.



Es realitzaran activitats setmanals de conscienciació i emocionals adaptades a totes les edats.



Els espais estaran delimitats clarament per cada grup de 10 infants/adolescents.

4. Entrades i Sortides del Campus
Per tal de garantir les mesures de seguretat, l’entrada i la sortida es realitzarà esglaonada per evitar aglomeracions:
Entrada de 8:55h a 9:15h (20 minuts)
Sortida migdia de 12:50h a 13:05h (15 minuts)
Sortida tarda de 16:45h a 17:00h (15 minuts)


Preguem màxima puntualitat tant a l’entrada com a la sortida.



Només es permetrà l’accés d’1 ACOMPANYANT PER NEN/A, tant a l’entrada com a la sortida.



Per tots els acompanyants adults serà OBLIGATÒRI L’ÚS DE LA MASCARETA per accedir al Centre.
Les persones que no portin mascareta hauran d’esperar a l’exterior i un monitor portarà a la porta al nen/a.



Recomanem que per evitar aglomeracions de gent, faciliteu que els nens/es entrin sols al Campus des de la porta
d’accés a partir del 2on dia sabent on es troba l’espai del seu grup.



Hi haurà un circuit d’entrada i sortida, respecteu-lo i una amplia distribució dels diferents grups.



Respecteu la distància de seguretat amb els altres familiars, els monitors i els responsables. Cada grup tindrà un espai
delimitat al qual no podran accedir els adults, serà el nen/a el que surti d’aquest espai.



Preguem no feu aglomeracions a l’exterior de la instal·lació a la porta i mantingueu la distància de seguretat entre els
adults.

MESURES DE PREVENCIÓ PER PART DE LES FAMÍLIES
5. Documentació


El tutor/a legal de l’infant haurà de signar una declaració responsable (que facilitarà el FC Martinenc/CEM
Guinardó), a més del permís previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els requisits de
salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que
comporta.



És obligatori presentar a la Recepció del CEM Guinardó el carnet de vacunació i targeta sanitària, abans de
l’inici del seu torn.

6. Requisits per participar a les activitats


Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós 1.

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.


Calendari vacunal actualitzat 2 (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit
per a la inscripció.



En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de
manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de
major risc enfront a la COVID-19.

1 Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
2 En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.

7. Comprovació de Símptomes


Diàriament caldrà que les famílies comprovin l’estat de salut d’infants i adolescents per garantir que poden
participar de les activitats amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn.



Les famílies o nens i adolescents hauran de comunicar diàriament al seu monitor l’absència de símptomes.



Es facilitaran check-lists per a la ràpida identificació de símptomes als nens, nenes i adolescents, a la seves
famílies o persones tutores i als monitors/es. El resultat de les mesures de temperatura corporal dels infants
i adolescents haurà de quedar degudament registrat o documentat i a disposició de les autoritats
competents per al seu control.



Si ’infant/adolescent presenta o ha presentat algun símptoma o la seva temperatura és igual o superior a
37.3ºC, NO podrà incorporar-se o haurà d’abandonar l’activitat. Tampoc es podrà incorporar si alguns dels
seus convivents presenta o ha presentat símptomes.

