1. Requisits generals per a participar al CAMPUS
Els/les participants del CAMPUS han de complir alguns requisits per a preservar la salut del
grup, com poden ser:
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós*.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
• Calendari vacunal actualitzat** (exceptuant vacunacions posposades pel període
de confinament). Requisit per a la inscripció.
• 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 a la COVID-19.

* 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.
** En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà
garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.
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.

2. Mesures de protecció i prevenció generals
Seguint les indicacions de la Generalitat enguany al CAMPUS hi haurà una nova figura
anomenada “Responsable 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 dirigents.
L’organització del CAMPUS seguirà els protocols de comunicació establerts per Salut
Pública i mantindrà la comunicació amb el CAP de referència davant qualsevol incidència,
especialment les relacionades amb el COVID19.

3. Requisits generals sobre prevenció en l’àmbit de la salut:
1) Rentat de mans sistemàtic
Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat. S’entrenarà als
infants i adolescents en la tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020).
S’especificarà el procediment concret de rentats de mans en els protocols
complementaris.

2) Ús de mascaretes
En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les
distàncies de seguretat.
S’utilitzaran mascaretes en el cas que no sigui possible aquest manteniment de la
distància com per exemple, en el cas de necessitar fer una atenció envers l’infant /
adolescent que trenqui aquesta distància mínima (per exemple per tal de dur a terme
una cura) l’ús de la mascareta serà obligatori tant per a l’infant com per als
monitor/a.

3) Llistes de comprovació de símptomes
Per garantir la seguretat dels infants i la resta de persones del seu entorn, els
tutors/es hauran de comprovar l’estat de salut diariament. A més a més, a l’arribada
dels infants, adolescents i monitors/es al CAMPUS es farà una comprovació de la
temperatura (termòmetre frontal) i dels símptomes.
Es facilitaran check-lists per a la ràpida identificació de símptomes als nens, nenes i
adolescents, a la seves famílies o persones tutores i als monitors/es. A tal efecte el
monitoratge pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT.
El resultat de les mesures de temperatura corporal dels infants i adults haurà de
quedar degudament registrat o documentat i a disposició de les autoritats
competents per al seu control.

4. Distància de seguretat
Vetllarem pel distanciament físic és de 2 metres entre totes les persones que participen de
l’activitat i altres professionals externs que necessitin accedir a les instal·lacions on es
realitza el CAMPUS.

Els jocs i les activitats esportives es podran realitzar amb els ràtios d’infants o adolescents
que estipula el Decret 276/2016 per tal de facilitar les mesures de distanciament físic.
En zones comunes com lavabos, dutxes, menjador, cuines… garantirem també aquesta
separació mínima.

5. Requisits generals sobre neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material
Es ventilaran les instal·lacions interiors 3 vegades al dia un mínim de 10 minuts per
ventilació.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.
El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si
no se’n fa una desinfecció després del seu ús. En cas que no sigui possible, caldrà
garantir-ne la desinfecció.

6. Recomanacions generals sobre Seguretat Alimentària
A banda de les normes específiques de seguretat alimentària recollides en el Decret
203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils. (DOGC núm.
6429 de 31.07.2013) i en el Decret 140/2003, de 18 de juny, d'aprovació del Reglament
d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves (DOGC núm. 3907 de 18 de juny
de 2003), caldrà parar especial atenció en el moment dels àpats.
El menjar se servirà sempre en plats individuals i no podrà ser compartit entre els infants i
joves. S’evitaran els utensilis d’ús compartit (safates, cistelles de pa,...), però es poden fer
servir gerres d’aigua que seran servides pels monitors i monitores o un únic infant o
adolescent responsable.

7. Entrades i sortides
En les hores i dies d’inici i final de l’activitat, aquestes accions es faran de forma esglaonada
per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els
possibles diferents accessos a la instal·lació.
-

KIDS: Porta del C/Amàlia Soler.
JUNIORS, MEDIUMS, PROS: Porta de la Ctra/ de Moja

Les persones que recullin els infants i adolescents hauran de guardar també les distàncies
fora de les instal·lacions. Per tal d’evitar aglomeracions en aquests moments puntals, també
és aconsellable disposar d’espais alternatius propers al lloc de realització de l’activitat per
descongestionar accessos.

8. Delimitació d’espais
Es delimitaran clarament les zones de l’activitat: espai de cada grup de convivència, espai
d’activitats, espais comuns, espais d’entrada i sortida. Es poden fer servir espais de forma
compartida, sempre que s’utilitzin en grups petits i que garanteixin la distància de seguretat.

I com a premissa general, partint d’aquest context d’excepcionalitat, cal apuntar que
les activitats del lleure es podran fer, si es donen les condicions objectives des de
l’àmbit de la salut pública i l’evolució de les dades epidemiològiques, per tal que
puguin desenvolupar-se amb seguretat per als infants i adolescents i per a les
persones que en tenen cura, així com per la resta de la ciutadania. En aquest sentit,
doncs, s’establiran uns criteris imprescindibles de seguretat i protecció per a la seva
realització

