
No tenir Covid-19 ni símptomes compatibles.

No haver conviscut (o haver estat en contacte) amb persones

positives de Covid-19 o símptomatologia compatible en els últims

14 dies.

Tenir el calendari de vacunacions actualitzat.

En el cas d'infants i joves amb patologies prèvies (població de risc):

caldrà que un servei mèdic valori de manera individualitzada la

idoneïtat de participar.
·

El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de

signar una declaració responsable, 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.

Els participants es dividiran en grups de fins a 10 persones.

Cada grup disposarà de com a mínim un monitor/a.

Els monitors/es es relacionaran sempre amb el mateix grup.

Es vetllarà pel manteniment de 2 metres de distància.
·

En el cas de tenir febre (37,5º) , l'infant o adolescent serà aïllat en un

espai preparat per aquest motiu fins que el vinguin a recollir.

En el cas que algú del meu grup doni positiu, tot el grup de convivència,

infants i monitors, restaran en quarentena al domicili.

 

COM SERÀ
EL CASAL? 

L'objectiu és el ràpid aïllament i traçabilitat de les persones

de contacte en cas que es detecti simtomatologia

compatible amb la Covid-19.
·

Previsiblement a la Fase 3  de desescalada. 

 

Enguany els Casals d'estiu seran uns
Casals "diferents"...

Quan es podran fer?

Com ens organitzarem?

Quan podré anar al Casal? requisits

per grups de Convivència

Perquè així?

I si tinc símptomes o dono positiu?



Les piscines  públiques hauran de complir tots els protocols de

seguretat i higiene que marca el PROCICAT. .ràtios, distàncies socials,

desinfeccions i neteja.  Encar no sabem si podrem fer ús de la piscina.

 Els jocs d'aigua els podrem fer, vetllant per la distància social i tenint

molta cura amb les tovalloles

Podrem fer excursions a llocs on no es produeixin aglomeracions de

gent. Descartat Port Aventura, Illa Fantasia....

les sortides es faran amb autocar i haurem de portar mascareta.

lPodrem anar de colònies seguint totes les indicacions esmentades a

dalt.

Rentat de mans: aquest haurà de realitzar-se de manera habitual i

correctament, a l'inici i al final de cada activitat. 

Ús de mascaretes: no caldrà fer-ne ús durant les activitats però si en

aquells moments ens les que no puguem mantenir les distàncies de

seguretat (si cal fer una cura, transport,...) 

Comprovació de símptomes: cada dia es revisarà l'estat de salut dels

participants i es mesurarà la temperatura. Aquestes s'hauran de

registrar per tenir-les a disposició de les  autoritats corresponents)

Seguretat alimentària: els àpats es serviran en plats individuals,

s'evitaran utensilis compartits, els participants no podran col·laborar en

les tasques de cuina ni neteja, En el cas de les excursions caldrà vetllar

perquè no es comparteixin el menjar o utensilis (cantimplores,

coberts,...).

Els casals seguiran al peu de la lletra les condicions que s’han establert des

de la Generalitat en el document "marc d'estratègies per la realització
d'activitats de lleure i estiu", sempre que no mentre no es publiqui  un

document més recent.

 

Les activitats d'estiu i Casals seran susceptibles de suspendre's si les

entitats organitzadores, totes dues sense ànim de lucre i amb el voluntariat

social com a primera línia de treball, consideren que les mesures i protocols

són inassumibles per la seva organització.

 

 

Caldrà vetllar perquè en les activitats es

mantingui la distància física de 2 metres entre

totes les persones

Preferiblement es faran activitats a l'aire

lliure (si no és possible es vetllarà perquè

tinguin l'espai recomanat de 4m2/infant.

Com seran les activitats?

Podrem anar a la piscina, fer jocs
d'aigua, excursions?

MESURES D'HIGIENE I SEGURETAT


