PROTOCOL DE SEGURETAT DE COVID 19 ZONA JOVE EL DAU

1.INTRODUCCIÓ
L'actual pandèmia originada pel virus COVID-19, fa que siga necessària
l'adaptació de les activitats pròpies de la Zona Jove el Dau tenint en compte les
recomanacions i mesures preventives anunciades pel Ministeri de Sanitat i de la
Conselleria de Sanitat. En aquest sentit el Servei de la Zona Jove, en la seua edició de
2020-2021, haurà de tenir com a element central en la seua concepció i
desenvolupament els següents elements:




Extremar les mesures de prevenció, protecció, higiene, neteja i desinfecció i
control de tots els aspectes relacionats amb el tractament de l'exposició al SARSCoV-2.
Integrar el conjunt d'aquestes mesures en el desenvolupament del projecte
d’oci educatiu de la manera més normalitzada possible, entenent que la nostra
prioritat són els usuaris, i que la finalitat del servei ha de ser la de procurar un
oci educatiu en un ambient segur.

El protocol de seguretat, el contracte d'acceptació d'aquestes mesures i la
declaració responsable de no tenir símptomes o haver estat en contacte estret
(convivint), en els últims quinze dies, amb una persona amb símptomes o amb test
positiu en Covid hauran de signar-se amb anterioritat a l'inici.
Cap participant podrà assistir a l’espai jove si té símptomes compatibles amb el
COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar general), és positiu en COVID-19 o
ha estat en contacte amb algú positiu en COVID-19, havent d'informar-nos
obligatòriament immediatament via WhatsApp o email.
En cas que, durant el període d'activitats, una persona participant inicie
símptomes (tos, febre, dificultat per a respirat, etc.) o siguen detectats pel personal de
l'espai, se l’emportarà a un espai separat fins que arriben els seus progenitors o tutors.
La família haurà de contactar immediatament amb el seu centre de salut o amb el
telèfon de referència 900300555, perquè s'avalue el seu cas.

3. ENTRADES I EIXIDES
Amb la finalitat d'evitar encreuaments de persones innecessaris, s'estableixen
ENTRADES I EIXIDES escalonades i respectant la distància de seguretat. L'espera de cada

participant a l'entrada del centre estarà delimitada per cinta viària assegurant sempre
la distància de 1,5 metres per persona.

Durant la realització de les mesures preventives prèvies a l'entrada al centre, el
participant romandrà a la porta del centre en el moment de l'entrada, mentre el
personal assignat durà a terme les següents mesures:





Presa de la temperatura (en el cas que la temperatura siga superior a 37,5°C el/la
participant no podrà accedir al centre).
Desinfecció de peus en catifa desinfectant o amb polvoritzador manual.
Rentada de mans dels participants amb gel hidroalcohòlic i assecat
amb paper d'un sol ús.
Portar la mascareta posada des de casa.

4. DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS





A la Zona Jove s'assignarà un responsable de prevenció i higiene.
La ràtio no superarà els 10 participants per aula, més el monitor-a assignat.
Per al desenvolupament de les activitats, no està permesa la utilització de
materials portats de l'exterior: llibres, pilotes, etc.
La higienització de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic es realitzarà en les
següents situacions:
 A l'arribada a l’espai.
 Abans i després de les activitats.
 Abans i després d'anar al bany.
 Després d'haver-se sonat, haver tossit o haver esternudat.
 A l’eixida de l’espai.
 Es realitzarà un control de presència, fixant l’hora d’entrada i d’eixida dels
participants, així com el grup al que han estat assignats i el monitor que
els aten. També es podrà fer una presa de temperatura aleatòria a tots
els usuaris, per controlar el compliment de les mesures sanitàries.
 Les aules s'hauran de ventilar cada hora, durant almenys 10 minuts.
 Els jocs de contacte estaran prohibits.
 Els/les monitors/res seran responsables del seu grup. No podran fer
canvis d'aula, ni podran barrejar als participants de la seua aula amb
altres participants o monitors/res.

5. NETEJA I DESINFECCIÓ
Tots els dies en finalitzar la jornada, es procedirà a la neteja i desinfecció
corresponent de tots els espais utilitzats parcial o totalment seguint el protocol marcat
pel Ministeri de Sanitat.

L’AFORAMENT DE LES ACTIVITATS A L’INTERIOR DEL DAU QUEDA REDUÏT AL
75% DE LA SEUA CAPACITAT I A 100 PERSONES AL EXTERIOR, SEMPRE QUE ES
MANTINGUEN LES ACTUALS CIRCUMSTÀNCIES, PERÒ PODRÀ VARIAR EN FUNCIÓ DEL
QUE DISPOSEN LES AUTORITATS SANITÀRIES.

