
 
 

       MESURES de PREVENCIÓ – COVID - 19 

 

Benvolgudes famílies, 

En aquest document us fem un resum de les mesures de prevenció, aquestes mesures prenen com a referència les 

indicades per les diferents autoritats sanitàries i esportives.  

 

MESURES DE PREVENCIÓ PER PART DE GESTIÓ CLUB 

 

Gestió Club 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. 

Gestió Club també seguirà els protocols interns sobre ús, desinfecció i ventilació dels espais marcat pel 

departament d’ensenyament i salut pública, de l’utillatge propi de les activitats i de la gestió dels espais 

d’emmagatzematge.  

 

1. Mesures de protecció individual 

 Gestió Club comprovarà diàriament abans de l’inici de la seva jornada, l’estat de Salut de tots els seus 

treballadors/es. 

 És obligatori que els infants/adolescents facin servir mascaretes durant totes les activitats a excepció 

d’aquelles activitats que es facin a l’aire lliure i l’exempció del seu ús serà únicament en el moment de 

l’activitat.  

 Les persones autoritzades a la recollida dels infants al finalitzar les activitats serà a la porta de l’escola sense 

que aquestes puguin accedir al recinte educatiu. 

 En el cas de necessitar fer una atenció envers l’infant / adolescent que trenqui la 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 pel monitor/a.  

 Les activitats seran, en la mesura que sigui possible, en espais oberts i/o ventilats. Cal doncs remarcar la 

importància perquè els participants duguin la seva ampolla d’aigua individual. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

2. Mida dels grups i ratis 

 Els grups seran de convivència i seran el més hermètic possible. Per tant es considera cada activitat com un 

grup estable donat que la temporalitat d’aquest grup serà per tot el curs.  

 El funcionament en aquest tipus de grups de convivència permetrà, en cas de detecció d’un infant amb 

simptomatologia compatible, un ràpid aïllament de les persones de contacte i una traçabilitat en cas de 

possibles contagis.  

 Potenciarem una comunicació fluida entre monitors, famílies, AFA i Escola. 

 

3. Les activitats 

 Els espais estaran delimitats clarament per cada grup de convivència. 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ PER PART DE LES FAMÍLIES 

1. Documentació 

 El tutor/a legal de l’infant haurà de signar una declaració responsable, que es podrà descarregar del web 

gestioclub.cat. Serà requisit indispensable portar-la signada el primer dia per poder accedir a les activitats. 

 

2. Requisits per participar en 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.  

 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 de 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. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3. 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. 

 Si l’infant 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. 

 

 


