
PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENFRONT  DE LA COVID-19 
DE   L’ESPORTIUEIG 2021

Per  tal  de  preservar  la  salut  i  la  seguretat  dels  nostres  infants  hem  establert  un  seguit
d’actuacions i mesures higièniques al llarg del període de nova normalitat d’acord amb les
normes ministerials. 

MESURES D’ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ

- ENTRADA  I  SORTIDA:  es  durà  a  terme  de  forma  esglaonada  per  tal  d’evitar
aglomeracions i respectant la distància de seguretat de 2 metres. Només es permet un
acompanyant per infant, el qual no podrà accedir al recinte. Ambdós hauran de portar
mascareta. 

- ENTRADA: es procedirà a la presa de la temperatura i desinfecció del calçat i
de les mans (en el cas que l’infant presenti una temperatura d’entre 36,5º- 37º,
se li farà un segon control passats 10 minuts. En cas que la temperatura no
baixi, l’accés a la instal·lació no serà possible).
L’infant serà acompanyat al seu nivell per un monitor responsable del mateix. 
L’horari d’arribada, per tal d’evitar aglomeracions, serà de 8:30 h a 9:00 h.
En el cas que l’infant hagi de quedar a matinera (7 h a 8:30 h) o menjador (14
h a 16 h), l’acompanyant podrà accedir al recinte amb les mateixes mesures
d'higiene abans esmentades per així abonar el pagament que, a ser possible,
s’efectuarà en un sol pagament en efectiu.

- SORTIDA: l’horari de recollida serà 13:30 h a 14 h. El monitor responsable
acompanyarà  a  l’infant  a  la  porta  un  cop  hagi  arribat  el  pare/mare/tutor
d’aquest.

MESURES DE CONTROL I PREVENCIÓ DURANT LA JORNADA

GRUPS
Es respectaran les ràtios establertes per la Conselleria de 10 infants per cada monitor.. Aquest
monitor serà exclusiu per el seu grup i no podrà interactuar amb els altres grups. 

MONITORS/ES 
Els  monitors  i  monitores  del  Campus  esportiu  són  titulats  en  temps  lliure  o  activitats
esportives i han fet la formació de prevenció de riscos laborals de la COVID-19. Tots ells han
declarat, sota la seva responsabilitat, el qüestionari de salut d'incorporació dels treballadors/es
(COVID-19)  publicat  per  la  Conselleria  (Annex  6).  Tot  el  personal  que  accedeix  a  la
instal·lació s’acull a les mesures higienicosanitàries específiques d’aquest programa. 

ESPAI
La instal·lació compte amb un protocol d’entrada i sortida, així com de neteja i manteniment
adaptats a les mesures de la COVID-19. Cada espai només serà emprat un cop al dia per un
sol grup, per tal de dur a terme una correcta desinfecció després del seu ús. 
Cada espai tindrà a l’abast dels participants gel hidroalcohòlic i paper assecant. 



En quant als banys, aquests seran organitzats  de tal  manera que cada nivell  tindrà el  seu
propi.  Hi  hauran  d’accedir  de  manera  individual  i  controlada,  exceptuant  els  casos  que
requereixin un acompanyant. Seran desinfectats un mínim de 3 vegades durant la jornada. 

ACTIVITATS
Abans i després de cada activitat es procedirà a la desinfecció de les mans. 
S’evitaran les activitats on hi hagi un contacte físic constant. 
Si les condicions metereològiques ho permeten sempre farem activitats d’exterior on hi hagi
circulació d’aire en tot moment

MATERIAL
Cada nivell disposarà d’un material genèric (cons, petos, pilotes…) exclusiu per tal de no
compartir amb els altres nivells, per altra banda, aquell material específic (sticks de hockey,
raquetes de tennis, …) només serà utilitzat una vegada al dia per un sol grup. 
Tot el material serà desinfectat diàriament. 
SERVEI DE MENJADOR
La distribució dels infants dins aquest espai serà per nivells i mantenint la distància mínima
de  seguretat.  Aquests  seran  atesos  sempre  pel  mateix  personal,  el  qual  portarà  l’EPI
(mascareta,  guants,  capell  de cuina,  davantal)  que marca  la  Conselleria  i  que serà  rentat
diàriament). 
L’horari de recollida després d’aquest servei serà de 15 h a 16 h.

AULA D'AÏLLAMENT 
Al poliesportiu habilitarem una aula d’aïllament que té com a objectiu principal la vigilància
dels casos sospitosos que puguin tenir a partir dels primers símptomes per tal d’aïllar-los, tal
com marca la normativa vigent. 
En el cas què un monitor detecti que un infant presenta símptomes, es procedirà al protocol
d’actuació següent:

1. Tant el monitor com el menor es posaran una mascareta quirúrgica i es rentaran les
mans. 

2. El monitor acompanyarà al menor a l’aula d’aïllament.
3. En cas que l’infant presenti símptomes greus es cridarà al 061.
4. No  es  deixarà  al  menor  en  cap  moment,  però  es  mantindran  les  mesures  de

distanciament físic en la mesura del possible. En cas de no poder garantir la distància
mínima de seguretat i no hi hagi mampara de protecció entre el monitor i l’infant, es
posarà una bata d’un sol ús i guants. 

5. S’avisarà el pare/mare/tutor perquè recullin al seu fill/a i es posin en contacte amb
l’equip sanitari del centre de salut de referència que li pertoqui. 

6. El monitor quedarà amb l’infant fins que arribi un familiar o tutor legal que el vagi
recollir.

7. Un cop se n’hagin endut l’infant, es procedirà a realitzar la neteja i desinfecció dels
espais on hagi estat l’infant seguint els protocols establerts. 

ASSISTÈNCIA
Els i les participants, si no ho han fet el dia anterior, hauran de notificar les causes d’absència
a la direcció de l'Esportiueig, a través de mòbil o altre mitjà establert. 
Si  alguna  persona  involucrada  en  l’activitat  presenta  simptomatologia  associada  amb  la
COVID-19 no acudira i contactarà amb la direcció del Campus esportiu. 


