PROTOCOL D’ADAPTACIÓ DE MESURES
DE SEGURETAT I HIGIENE DE LA COVID-19
ESTIU MULTITALLERS 2020
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En cas de notar símptomes compatibles amb la COVID-19, ens quedarem a casa.
També si em conviscut o tingut contacte estret amb positiu confirmat en els 14 dies
anteriors.
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.
Portarem calçat de recanvi d’ús exclusiu per El Niu. Allà mateix farem la neteja de la sola.
Abans d’entrar a El Niu esperarem a fora mantenint les distàncies de seguretat.
En entrar ens prendrem la temperatura amb el termòmetre infraroig d’El Niu.
Ens netejarem les mans amb el gel hidroalcohòlic que us facilitarem a El Niu.
Deixarem el calçat del carrer al lloc indicat de l’entrada.
Abans de posar-nos el calçat de recanvi, ens tornarem a netejar les mans amb el gel.
Dintre d’El Niu mantindrem tots la distància de seguretat de 2m entre nosaltres.
Ens rentarem les mans a l’inici i al final de cada activitat en el punt de rentat establert.
Tot i que no serà necessària mantenint la distància de seguretat, portarem una mascareta
per si s’escau utilitzar-la en algun cas concret (per exemple per tal de dur a terme una
cura).
El primer dia de casal entregarem el calendari de vacuna actualitzat (exceptuant
vacunacions posposades pel període de confinament) a El Niu. Requisit per a la inscripció.
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.
En infants amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada 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.
El Niu disposarà del nombre de dirigents i responsables de seguretat i higiene
recomanats pels criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu
per a l’estiu 2020 de la Generalitat de Catalunya, i segons la ràtio establerta.
Tan dirigents com responsables dels grups de convivència, hauran seguit la formació
destinada a aprofundir en les mesures de protecció, així com en la detecció de
símptomes, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
El Niu es ventilarà 3 vegades al dia i es farà la neteja i desinfecció diària, tal i com marca
el protocol de la Generalitat de Catalunya. També del material.
En la sortida seguirem el mateix protocol d’higiene i seguretat que en l’entrada.
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