
Rentat
de
mans

Abans i després de cada
activitat.

Cada sala disposa de:
  - gel
  - sabó
  - paper eixugamans

També trobareu Gel a
l'entrada

A l'entrar i sortir del Club.

Obligatòria per a les majors de 6
anys en tot moment.

Cada participant ha de portar la
seva en bon estat.

Ús de la mascareta
Obligatòria per accedir al centre.

Condicions
d'accés 

Signar declaració
responsable.

Inscripció prèvia.

Higiene de mans i mascareta.

Cap contacte amb
persones positives els 14
dies previs.

No estar pendent d'una
PCR

Protocol de prevenció iProtocol de prevenció i
gestió de casos COVID19gestió de casos COVID19

Curs 2021-2022
*data d'actualització a Febrer 2022



Els espais del Club
Mantindrem la distància mínima (1,5m)
de seguretat.

Protocol diari de neteja i desinfecció

Ventilació dels espais abans i després de
l'activitat.

Prioritzarem les activitats exteriors.

Una persona Responsable d'Higiene i Seguretat

El grup i el material utilitzat
Grups estables d'activitat diària.

El material d'us freqüent es
desinfectarà cada dia.

El material d'us esporàdic es
desinfectarà després de cada ús.

Entrades i sortides esglaonades
Eviten aglomeracions i faciliten el distanciament

Les famílies han d'esperar als infants fora
del centre.
Recomanem una sola persona adulta per
cada infant.



Gestió de casos
Tots els casos i els brots els valoraran els
professionals sanitaris dels serveis de vigilància
epidemiològica

Es classificaran les activitats segons el nivell
de risc (alt, mitjà i baix)

Infants, joves i Gepis es classificaran en:

Immunitzades (pauta completa de vacunació i/o haver
passat la covid en els darrers 3 mesos) 
NO immunitzades (sense la pauta completa, no vacunats
o no haver passat la covid en els darrers 3 mesos)

Activitats risc alt

Activitats risc mitjà

Activitats risc baix

Immunitzades - NO quarentena
NO immunitzades - Quarantena
Altres grups relacionats amb el cas - segons valoració

Actualment no es duu a terme la prova diagnostica

No es durà cap actuació. Cal fer control de
símptomes. En cas d'aparició, aïllament de 7 dies. 

No es durà cap actuació. Cal fer control de
símptomes. En cas d'aparició, aïllament de 7 dies. 



19h - Follets, Espantalls i Rodamons - porta principal
19h - Isards i Raïdos - porta del darrer
19h a 19.15h - Joves - porta del Casal Jove
19.10h - Gepis - porta principal
19.20 h - Ludoteca en família - porta principal
13h - Grups dissabtes - portes establertes durant setmana

17h - Grup d'infants - porta principal
17h - Joves - porta del Casal Jove
17.15h - Gepis - porta del darrere
17.30 h - Ludoteca en família - porta principal
10h - Grups dissabtes - portes establertes durant setmana

Sortides
Recomanem que arribeu puntuals, ni abans ni després

Entrades
Participants soles o acompanyades per familiars us
recomanem que arribeu puntuals, ni abans ni després

Consulteu els horaris d'altres activitats concretes a l'infoClub o secretaria

Més informació
Visiteu la nostra web bellvitge.fundesplai/covid19 per
descarregar-vos el protocol complert.
I per estar més informades al telegram del Club
  http://ja.cat/telegramceb

Consulteu els horaris d'altres activitats concretes a l'infoClub o secretaria


