
· No tenir Covid-19 ni símptomes compatibles.
· No haver conviscut (o haver estat en contacte) amb persones positives de
Covid-19 o simptomatologia compatible en els últims 14 dies.
· Tenir el calendari de vacunacions actualitzat.
· En el cas persones amb patologies prèvies (població de risc): caldrà que un
servei mèdic valori de manera individualitzada la idoneïtat de participar.

Les persones responsables de la unitat familiar hauran de signar una declaració responsable
conforme reuneixen els requisits i coneixen el context de la pandèmia. 

· Els participants es dividiran en grups d'unitats familiars.
· Es vetllarà pel manteniment de 2 metres de distància entre
diferents unitats familiars.

· Caldrà vetllar perquè en les activitats es mantingui la
distància física de 2 metres entre les unitats familiars.
· Preferiblement es faran activitats a l'aire lliure (si no és possible
es vetllarà perquè tinguin l'espai recomanat per a garantir la
distància de 2 metres entre unitats familiars.

CRITERIS GENERALS
PER  L 'ORGANITZACIÓ  D 'ACTIVITATSDE

VACANCES  EN  FAMÍLIA

L'objectiu és el ràpid aïllament i traçabilitat de les persones de contacte en cas que es
detecti simptomatologia compatible amb la Covid-19.

Grups de
convivència

Requisits

Es facilitarà un model de declaració responsable per tal que les famílies puguin adaptar-lo o fer-lo
servir.

Característiques
de les activitats
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No es contempla un nombre màxim de participants a les activitats de vacances en família.

ORGANITZACIÓ DELS PARTICIPANTS
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Es disposarà del protocol de comunicació entre la instal·lació i els serveis de salut davant de
qualsevol incidència, especialment relacionada amb la Covid-19.

· Rentat de mans: s'haurà de realitzar-se de manera habitual i correcta. També caldrà disposar
de solucions hidroalcohòliques en punts estratègics.

· Ús de mascaretes: no caldrà fer-ne ús durant les activitats però sí en aquells moments en els
que no es puguin mantenir les distàncies de seguretat (si cal fer una cura).

· Comprovació de símptomes: la casa disposa de termòmetre tèrmic per a que les unitats
familiars puguin comprovar símptomes si ho requereixen.

· Document d'adaptació de les mesures de seguretat i higiene.
· Protocol específic sobre manipulació d'aliments (en cas que no ho faci un
professional amb la titulació requerida).
· Protocol sobre ús i desinfecció dels espais, del material de les activitats i
de gestió dels espais d'emmagatzematge.
· Potocol de seguertat.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

Requisits generals sobre prevenció

Protocols

· Espais: caldrà vetllar per mantenir una distància física de 2 metres entre unitats familiars en
espais tancats i valorar la possibilitat de fer torns en l'ús d'espais compartits (sent necessària la
neteja i desinfecció de l'espai entre el canvis de torn).

· Transport: es recomana NO fer servir el transport públic (es recomanen autocars o vehicles
privats). En el cas que s'hagin de realitzar desplaçaments en transport, tant públic com privat,
caldrà fer ús de mascaretes. Quan sigui amb cotxe particular amb integrants exclusius de la
mateixa unitat familiar no caldrà ús de mascareta.
 
· Neteja i desinfecció de les instal·lacions i el material: caldrà desinfectar taules i material
(quan sigui d'ús comú) després de cada activitat i àpat, ventilar les instal·lacions interiors 3 cops
al dia durant 10 minuts i netejar i desinfectar les instal·lacions comunes diàriament.

· Seguretat alimentària: els àpats se serviran en plats individuals, s'evitaran utensilis
compartits (en el cas que se'n faci ús només hauran de ser manipulats per una persona), si la
cuina és d'ús compartit cal que es desinfecti després de cada ús, els participants no podran
col·laborar en les tasques de cuina ni neteja i en el cas de les excursions caldrà vetllar perquè
no es comparteixin el menjar o utensilis (cantimplores, coberts...).

Requisits específics sobre prevenció



CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES

Entrades i sortides (en el cas de Casals d'estiu)
· Hauran de ser de forma esglaonada i mantenint les distàncies de seguretat per evitar
aglomeracions.
· S'aconsella disposar d'espais alternatius per descongestionar els accessos. 

Espais d'allotjament
A les cases de Colònies caldrà prioritzar un ús d'una habitació per unitat familiar.

Personal de suport
Les persones encarregades d'intendència i les que tinguin contacte amb persones externes a
l'activitat no podran tenir contacte amb les persones participants i sempre hauran de ser les
mateixes.

Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte:
VACANCES EN FAMÍLIA: reserves@peretarres.org
TELÈFON: 93 430 16 06
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