
 

 

 

 

PREVISIÓ DE MESURES DE PROTOCOL D´ACTUACIONS DAVANT LA COVID-19 

El casal seguirà les recomanacions de les autoritats per tal de garantir un casal en un context 
segur tenint en compte la salut dels seus participants i treballadors/es. 

L’entitat es reserva el dret de la modificació del projecte del casal d´aquest estiu, d’acord amb 
les indicacions de Salut Pública, si així ho troben oportú per tal de garantir la protecció de la 
salut dels seus participants.  

D’aquesta manera, es podran adoptar les mesures següents: 

 

MARC ESTRATÈGIC DE SALUT PÚBLICA  

Donat el context actual de pandèmia i per tal de garantir la protecció de la salut, en l’edició 
actual d’activitats programades per a l’estiu, establim els següents requisits per a preservar la 
salut del grup:  

• Entrades i sortides es faran en un ordre per evitar aglomeracions. 

• Llistats de comprovació de símptomes. Es facilitaran checklist SAl personals per a la 
ràpida identificació de símptomes als nens, nenes i adolescents, a la seves famílies o 
persones tutores i als monitors/es.  

A l’arribada dels infants i adolescents es farà una comprovació de la temperatura 
(termòmetre frontal). Es realitzarà la comprovació diària de símptomes també en els 
monitors/es.  

• Cada infant haurà de portar la seva mascareta a la motxilla amb el nom i dintre d ́una 
bosseta.  



• En cas de no poder mantenir la distància de seguretat (per dur a terme una cura, per 
exemple) també pot estar indicat l’ús de mascareta en l’infant i el/la monitor/a.  

• Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

• 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.  

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

• Calendari vacunal actualitzat Requisit imprescindible per a la inscripció. El primer dia 
que l ́infant assisteixi al casal ha de portar fotocòpia de la cartilla de vacunacions.  

• En infants amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de 
participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la 
Covic-19. 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS I EL MATERIAL 

Hi haurà un responsable de seguretat i higiene dins el casal. 

És ventilaran les instal·lacions interiors tres vegades al dia. 

El material utilitzat en les diferents activitats es desinfectarà després de l´ús de cada grup.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais comuns es realitzarà amb una periodicitat diària.  

Les tovalloles per a l´ús de piscina es recomana que hagin estat prèviament rentades a alta 
temperatura.  

 

 
PISCINES  

Pel que fa a les piscines, seguirem la normativa vigent dins l´entitat del Foment d´Esports. 

No hi ha evidència que el coronavirus es pugui transmetre a les persones a través de l'aigua en 
piscines o zones de jocs d'aigua, tot i així seguirem les indicacions del distanciament físic amb 
la resta d´usuaris i totes les mesures corresponents. 



 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

Donarem una especial atenció a les hores dels àpats, tant en el moment dels esmorzars com a 
l´hora del dinar, tant si és amb tàper com si utilitzen el nostre servei de menjador. 

En el cas dels nens/es que optin pel nostre menú casal del restaurant, el menjar se servirà 
sempre en plats individuals i no podrà ser compartit entre els infants i joves. L´aigua se servirà 
amb gerres pels monitors. 

Quan es facin excursions, evitarem que infants i adolescents comparteixin el menjar.  

 

CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS I ACTIVITATS  

Afavorirem les activitats a l’aire lliure.  

Quan es realitzin activitats en espais interiors, durem a terme la ventilació abans i després de 
les activitats i la desinfecció del material i superfícies utilitzades.  

El Casal d´Estiu del Foment d´Esport de Tona ha adaptat totes les activitats i jocs 
programats on hi ha contacte físic per altres amb major distanciament.  
 
Es procurarà que cada monitor/a es relacioni sempre amb el mateix grup d’infants amb 
excepció d’aquelles activitats que puguin requerir un ajudant o algun monitor/a especialitzat/da.  

 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ  

Ús de mascaretes en cas de no poder mantenir les distàncies de seguretat entre els 
usuaris. Mascaretes per als seus treballadors i treballadores.  

El desenvolupament del casal es podrà veure afectat seguint les mesures que les 
autoritats públiques decretin, com per exemple activitats i excursions que requereixin 
transport col·lectiu, activitats fora de la comarca, activitats amb aglomeracions de 
persones, activitats en piscines, entre d’altres. 


