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1.

PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT

1.1 GRUPS DE CONVIVÈNCIA
-

-

-

Els participants s’organitzaran en grups estables de funcionament.
S’ha d’evitar la trobada entre diversos grups estables. Si es fa alguna activitat on
participin diversos grups estables cal garantir una distància mínima de 2 metres
entre els diferents grups.
Les persones dirigents de cada “grup estable” seran sempre els mateixos en dia i
hora (en còmput setmanal).
La incorporació de persones fora del grup estable es limitarà a necessitats pròpies
del desenvolupament de les activitats (formadors o similars).
Es crearan sis grups de convivència estables:
o Ludoteca en família
o Follets/Espantalls (P3/P4 i P5)
o Rodamons (1er i 2on)
o Isards/Raïdos (de 3er a 6è)
o Joves
o Gepis
L’entitat portarà un registre diari de totes les persones (infants i dirigents) que han
assistit a cada activitat.

1.2 MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL
-

A l’entrada al centre tothom realitzarà un rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i
es prendrà la temperatura.
Distància mínima 1.5 metres. Tots els participants disposaran d’espais que
garanteixen l’acompliment d’aquesta distància.
Es prioritzaran activitats a l’aire lliure.
Tots els membres de l’equip directiu de l’entitat i dos monitors han realitzat el curs en
Prevenció i Higiene de la Generalitat de Catalunya, essent els responsables de prevenció
e higiene de l’entitat

Higiene de Mans
-

Ens rentarem les mans amb aigua i sabó:
o En arribar i sortir del centre.
o Abans i després dels àpats.
o Abans i després d’anar al lavabo.
o Abans i després de les diferents activitats.
- També ho farem si utilitzem un espai comú que no sigui l’habitual del grup de
convivència.
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Gel, sabó i paper d’un sol ús
-

Totes les sales dels grups de convivència disposen de gel hidroalcohòlic, sabó i
paper eixugamans d’un sol ús.

Ús de la Mascareta
-

-

-

Totes les persones majors de 6 anys han de portar sempre la mascareta. (la
mascareta serà obligatòria durant l’activitat de lleure, perquè el grup de
convivència de l’infant es considera el grup escolar a tots els efectes).
No estan obligats al se ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o
dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la
mascareta.
Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o de dependència, no disposen
d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta
que facin inviable la seva utilització.

1.3 REQUISITS D’ACCÉS
-

Serà obligatòria la inscripció prèvia.
Sempre i quan es pugui mantenir la distància de seguretat de l’espai, al llarg el curs
es poden inscriure a les activitats nous infants.
- Caldrà signar declaració responsable per part de la persona tutora de l’infant.
- No podran assistir a les activitats:
o Persones amb símptomes compatibles amb la Covid-19.
o Persones que hagin estat en contacte estret amb persona positiva per la
malaltia durant els 14 dies previs.
o Persones que estiguin a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de
diagnòstic molecular.
o Quan el mateix dia de l’activitat l’infant estigui exclòs d’assistir al seu centre
escolar.

Malalties Cròniques
-

Si l’infant presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de contraure la infecció per Covid-19, es valorarà de manera
conjunta, família i equip mèdic de referència la idoneïtat d’inscriure’s a l’activitat.

Protocol d’actuació en cas de simptomatologia compatible
-

Si es detecta cas amb simptomatologia, caldrà aïllar-lo i avisar la família
immediatament.
Quan una família ens comuniqui que un dels infants és positiu confirmat per PCR
(o qualsevol altre prova) i hagi participat a les nostres activitats 48 hores abans de
presentar símptomes o 48 hores abans de fer-se la PCR (si és asimptomàtic),
enviem un mail al nostre gestor COVID del CAP Bellvitge:
José Luis Redondo Bailén (gcescolabellvitge@ambitcp.catsalut.net) amb còpia
a drivilla@ambitcp.catsalut.net i joventut@l-h.cat
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1.4 NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
-

Disposem d’un pla de neteja i desinfecció de les sales, espais comuns i materials.
Es ventilaran els espais com a mínim 10 minuts, abans de començar l’activitat. En
períodes de fred es tindrà cura de ventilar amb temps suficient a l’arribada dels
infants

Neteja i desinfecció d’espais comuns
-

-

Ludoteca de petits: El material es posarà en quarantena de 48 hores entre grup i
grup. Es netejarà i desinfectarà després de cada us.
Ludoteca de mitjans: El material es posarà en quarantena de 48 hores entre grup
i grup. Es netejarà i desinfectarà després de cada us.
Artesania: Es desinfectarà la sala entre grup i grup i hi haurà un material per a cada
grup bombolla.
Terrat: Desinfecció posterior dels elements susceptibles d’infecció: Panys de porta
i aixetes de fonts.
Sala d’actes: Desinfecció posterior dels elements susceptibles d’infecció: panys de
porta i interruptors.
Cuina: Desinfecció posterior de la sala i el material
Disfresses: Nomes per a us de monitores. La disfressa utilitzada cal que es netegi
per part del monitor que la utilitza
Omnia: Desinfecció diària de la sala i desinfecció dels materials informàtics un cop
finalitzat cada curs. Entre curs i curs s’estableix un marge de 10 minuts de
ventilació de la sala.
En tot aquests espais, quan hi hagi una utilització continuada de diferents grups,
es garantirà una neteja i desinfecció adequades i una ventilació d’almenys 5
minuts entre grups.

Neteja i desinfecció del material
Cada grup de convivència tindrà un material d’us comú que es desinfectarà de
forma diària.
El material general d’us comú es desinfecta després de cada us
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2. ORGANITZACIÓ
2.1 UTILITZACIÓ D’ESPAIS PER A GRUPS ESTABLES
-

Ludoteca en famílies: La ludoteca gran (a partir de que el PROCICAT autoritzi
l’activitat)
Follets/Espantalls: La seva sala de la tercera planta i ludoteca gran.
Rodamons: La seva sala de la tercera planta.
Mitjans: Sala Isards de la segona planta, sala d’estudi i ludoteca de mitjans.
Gepis: La seva sala de la segona planta.
Joves: Casal.

Espais comuns
-

-

Ludoteca de petits: Nomes la podran utilitzar els grups de convivència de Follets i
Espantalls divendres i Ludoteca amb famílies dilluns i dimecres. Hi haurà un
registre d’utilització de la sala.
Ludoteca de mitjans: Nomes la podran utilitzar els grups bombolla de Isards i
Raïdos. Hi haurà un registre d’utilització de la sala.
Artesania. Us limitat a l’activitat d’artesania. Hi haurà un material per a cada grup
bombolla. Hi haurà un registre d’utilització de la sala.
Terrat: Utilització sota demanda prèvia. Hi haurà un registre d’utilització de la sala.
Sala d’actes: Utilització sota demanda prèvia. Hi haurà un registre d’utilització de
la sala
Cuina: Us limitat a l’activitat de cuina.
Disfresses: Nomes per a us de monitores.
Omnia: Utilització màxima de 5 participants. Utilització sota demanda prèvia.

2.2 ENTRADES I SORTIDES
-

-

Per evitar aglomeracions, les entrades i sortides es faran esgraonades en grups
màxim de 10 infants per cada punt d’accés. Recomanem que els infants vinguin
acompanyats per un sol adult.
Durant els mesos de més fred la rebuda després de les recollides la farem a dins
del club, a l’entrada. Sempre complint les mesures de seguretat adients a l’espai.

Recollides
-

Garantirem la màxima distància de seguretat.
Dos monitores quan sigui necessari.
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Horaris i llocs d’Entrada i de Sortida
Entrada:
- Petits i Mitjans: Els grups de recollida s’esperen al sorral (Una escola per
cantonada) quan han arribat les quatre escoles s’organitza l’entrada dels grups de
convivència a partir de les 17,00 per la porta principal.
Per als infants que arriben sols o amb un acompanyant s’esperen al sorral fins que
entri el seu grup de convivència.
- Gepis: A les 16,10 entra un primer grup per la porta principal
A les 16,50 entra un segon grup per al porta principal.
A les 17,10 entra un tercer grup per la porta el darrera.
L’entrada del Gepis que venen sols o acompanyats que no son del Centre especial
de Treball Bellvitge es farà a les 17,15 per la porta principal.
- Joves: Entrada per porta del casal jove a partir de les 17,30.
- Ludoteca amb famílies: Entrada a les 17,30 per la porta principal.
Sortida:
19.00h Porta principal: Follets/Espantalls i Rodamons
19.00h Porta del darrere: Isards/Raïdos
19.10h Porta principal: Gepis
19.20h Porta principal: Ludoteca en famílies
19.00h/19.15h Porta del Casal Jove: Joves
En cas de pluja:
- Entrada directa per la porta principal els infants que vinguin sols o acompanyats
cap a la sala d’actes.
- Entrada per la porta del teatre de cabina i la porta del túnel dels grups de recollida
escolar els grups bombolla s’organitzen a la sala d’actes
- La resta d’entrades es mantenen igual que un dia sense pluja
- Sortides: es mantenen igual que un dia sense pluja.
2.3 CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE
-

Evitarem al màxim la circulació per dins del centre.
Evitarem el contacte de grups de convivència.
Garantirem que les motxilles, els abrics i material personal dels usuaris no tingui
contacte.

Ascensor
-

Es farà un us restringit de l’ascensor per casos de veritable necessitat.
Nomes una persona per us.
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2.4 ALTRES ACTIVITATS

Òmnia
-

Es regeix per un protocol específic. Els alumnes esperen al vestíbul a que el
dinamitzador els vagi a buscar.

Centre d’estudis
-

Existeix un protocol específic per la utilització d’espais comuns dels alumnes i
entrades i sortides.

Colla de Diables i Tabalers
-

Funcionarà com un grup de convivència estable.
Utilitzaran la seva sala i la sala d’actes pels assajos.
Controlaran l’assistència diària.

Activitats d’Adults
-

Es funcionarà per grups de convivència per cada activitat.
Caldrà inscripció prèvia.

2.5 ORGANITZACIÓ D’EQUIP , ESPAIS DE TREBALL I REUNIONS
-

Es garantirà EPIs per a totes les treballadores.
Tot el personal signarà la fitxa PRL COVID-19.
Es garantiran espais de treball de amb les mesures de seguretat.
Les reunions amb les famílies s’organitzaran de forma telemàtica.
Les reunions laborals s’organitzaran en espais que garanteixin les mesures de
seguretat i higiene recomanades.

Club d’Esplai Bellvitge

7

PLA D’ACTUACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

3. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT
3.1 RELACIONS AMB L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS S OCIALS - DISTRICTE
VI
-

Mantenir la periodicitat de les reunions de seguiment que es farien on-line per fer
un seguiment més acurat i detectar situacions de risc davant el confinament .
Establir pautes d’actuació conjunta amb les educadores de referència en funció
de les necessitats que el confinament dels usuaris i les seves famílies pugui
originar.

3.2 SEGUIMENT FAMÍLIES C LUB:
-

Seguiment setmanal de les famílies a través de vídeo-trucades telefòniques o
Whatsapp.
Activar el canal de Telegram “#elclubacasa-Suport familiar” per que les famílies
es donin suport mutu, puguin resoldre dubtes o inquietuds i puguin donar-se
caliu.

3.3 XARXA PROINF ANCIA BELLVITGE GORNA L:
-

Gestió de bens d’equipaments escolars o d’alimentació assignats 4/5 i gestionats
durant el confinament.
Servei d’aula oberta: es fa un seguiment telemàtic i es penjarà recursos i materials
a la web del club.

3.4 PROJECTE BERENARS SALUDABLES. FUNDACIÓ PROBITAS
-

Garantir la continuïtat del projecte en forma de cistella d’aliments a les famílies
usuàries del projecte.

3.5 ACTIVITATS #ELCLUBESQUEDAACASA:
-

Programació de reptes diaris a traves del nostre canal d’Instagram.
Seguiment i reptes del grup de joves a través del Instagram, grup de Telegram i
Whatsapp.
Activitats per famílies.
Activitats per grups a traves del web “l’Esplai a casa” amb recursos per als infants,
joves i Gepis.

3.6 COORDINACIONS EQUIP
-

Reunions telemàtiques de coordinació entre l’equip d’educadores
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