
Indicacions i recomanacions per la programació tardor

2020

En aquest document trobareu les indicacions i recomanacions per dur a terme la programació de

les  activitats  de  l’últim  trimestre  de  l’any.  S’han  tingut  en  compte   totes  les  recomanacions

sanitàries  possibles  per  garantir  que  es  desenvolupi  l’activitat  de  l’Òmnia  amb  la  màxima

normalitat  i  sense que existeixi  un risc  per  a les persones usuàries i  per  les dinamitzadores.

Entenem que  seguim  en  un  escenari  d'excepcionalitat  i  que  cal  tenir-lo  present  a  l’hora  de

programar.  

Totes  aquestes  recomanacions  estaran  subjectes  a  les  mesures  aprovades  pel

PROCICAT i poden ser modificades depenent del desenvolupament de la pandèmia. 

A l’hora de programar més o menys quantitat d’activitats presencials, amb cita prèvia o en línia us

demanem que  tingueu  en  compte,  les  característiques  del  vostre  entorn  (possibles  rebrots  i

confinaments al vostre municipi) el tipus de persones usuàries que ateneu i si vosaltres sou o no

personal de risc. 

Així doncs, en forma de resum les recomanacions serien les següents: 

ACTIVITAT

-  Si  a  la  vostra  localitat  la  situació  sanitària  té  un  alt  risc  de  contagi,  recomanem  que  la

programació sigui majoritàriament o completament en línia.

- Les cites individuals i les activitats presencials en grup es poden realitzar amb tots els col·lectius

sempre que es respecti les mesures higièniques necessàries.

- En cas d’activitats presencials en grup, us demanem que els grups siguin reduïts, respectant les

mesures d'higiene necessàries*.

-  Tant  en  el  cas  d’activitats  grupals  com  amb  cita  prèvia  (individuals),  totes  les  persones

participants hauran de signar el document de responsabilitat que us adjuntem.

-  La  programació del punt pot  contemplar alhora els tres tipus de modalitats d’atenció: cita

prèvia, sessions presencials i activitats en línia.
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MESURES HIGIÈNIQUES*

-  Les  persones  usuàries  i  les  dinamitzadores  han  de portar  mascareta  homologada  en  totes

aquelles situacions que indiqui el PROCICAT.

- La distància interpersonal entre persones estarà definida per l’espai del punt, és a dir, si aquest

ho permet, la distància entre persones serà de 2 metres. Si l’activitat, per les dimensions de la sala

fa que el nombre de participants sigui molt reduït, la distància es podrà establir en 1,5 metres però

mai per sota.

- Les persones participants s’hauran de desinfectar les mans abans de cada activitat amb solució

hidroalcohòlica.

- Caldrà el rentat de mans abans i després de cada activitat

PERSONES DE RISC 

- Recomanem que aquelles dinamitzadores i dinamitzadors que formin part d’un col·lectiu de risc

(persones  amb  patologies  cròniques  i\o  pluripatolgia,  immunodepressió,  obesitat  mòrbida

(IMC>40), majors de 65 anys i embaràs) realitzin teletreball, sempre i quan s’arribi a una decisió

consensuada amb l’entitat gestora.

CESSIÓ D’ESPAIS I DESPLAÇAMENTS

- Es podran dur a terme les cessions d’espai (utilitzant  els documents de cessió d’espai que us

adjuntem) sempre que l’entitat en qüestió faci un ús correcte de l’espai i després realitzi una bona

desinfecció. En cas de dubtar si l’entitat serà o no prou responsable, recomanem no cedir l’espai,

ja que podria exposar als participants i a les pròpies dinamitzadores al contagi.

-  Es pot  realitzar  desplaçaments a altres centres i\o entitats per  fer  activitats,  sempre que es

compleixin totes les mesures de seguretat i l’activitat estigui consensuada amb l’entitat gestora. 

NETEJA DE L’ESPAI

- El material de desinfecció ha de ser proporcionat per l’entitat gestora.

-  Un cop finalitzada l’activitat presencial, s’haurà de desinfectar la sala, tot el material utilitzat per

les usuàries i realitzar una bona ventilació de l’espai.
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-  En  el  moment  de  canvi  d’activitat  i/o  participants,  recomanem  deixar  20  minuts per  evitar

creuaments entre les persones i poder garantir una bona desinfecció i ventilació.
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