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I COM ENS PROTEGIREM?
A continuació us expliquem breument les mesures de prevenció bàsiques que aplicarem als Casals d’estiu municipals per tal de garantir la realització d’activitats de lleure
amb les condicions necessàries per a la protecció dels infants i joves i la de la comunitat.
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Cada talla (XS, S, M, L i XL) estarà organitzada en petits grups de 10 infants i joves.
Aquests grups seran els mateixos durant tota la setmana i s’intentarà que es mantingui
durant les setmanes de casals d’estiu. Aquests grups permetran que en cas de detecció d’un infant/adolescent amb simptomatologia compatible, fer-ne un ràpid aïllament
de les persones de contacte i una traçabilitat en cas de possibles contagis.

Cada infant disposarà de 4 metres quadrats d’espai.
D’aquesta manera, nosaltres podrem tenir dividits tots els espais per cada grup.

A més, cada casal comptarà amb un mínim d’un responsable de seguretat i higiene.
La seva funció serà vetllar pel compliment de les mesures i protocols de prevenció.

Requisits generals sobre prevenció
en l’àmbit de la salut. Quins són?
1. Rentat de mans sistemàtic. A l’inici i al final de cada activitat ens
rentarem les mans.
2. Ús de mascaretes. No és obligatori que els participants utilitzin les
mascaretes al casal sempre que es pugui mantenir la distància de seguretat. És obligatòria utilitzar-la quan aquesta distància no es pugui assegurar, per exemple per tal de dur a terme una cura. En aquest cas és obligatori utilitzar mascareta tant per l’infant com pel monitor o monitora.
3. Llistat de comprovació de símptomes. Diàriament es farà una revisió
de símptomes just en arribar al casal d’estiu i se’n farà un registre. També
s’aplicarà a monitors i monitores.
4. Neteja i desinfecció de les instal·lacions i material. Diàriament es
farà neteja de tots els espais utilitzats i es ventilarà cada espai un mínim
de tres cops al dia. Si hi ha algun espai comú, que sigui utilitzat per diversos grups, se’n farà una neteja abans de tornar a ser utilitzat. Els materials
que siguin comuns, es desinfectaran després de cada ús.
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I com es realitzaran les activitats?
Per cada grup i hi haurà un monitor o monitora referent que dinamitzarà
les activitats. Aquest o aquesta també serà estable durant els dies de
casal d’estiu, sempre que sigui possible.

Algunes activitats seran dinamitzades per part d’especialistes. Aquests
seguiran les mesures de seguretat del casal.

Totes les activitats i accions que es realitzin hauran de mantenir la distància física entre totes les persones participants (tant infants/adolescents
com dirigents), en equips petits i evitant que els infants o adolescents es
toquin la cara.

Cada casal estarà dividit per zones per tal que cada grup tingui una aula i
un espai exterior de referència. Sempre que es pugui es realitzaran activitats a l’aire lliure.

