25 de juny 2021

Aquest document resumeix el protocol de cara a les activitats de lleure per l'Estiu 2021 a les Illes
Balears aprovat el 03 de d’Agost de 2021 per DG de Salut Pública i Participació sota el títol
Mesures i recomanacions per l’organització d’activitats de lleure educatiu durant l’estiu 2021.

El Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega la Llei 10/2006, de 26 de juliol,
integral de joventut segueix vigent sempre i quan no contradigui aquest document.
Aquests protocols s’adaptaran a les mesures vigents en cada moment.

És obligatori l’ús de mascareta per als participants
en les activitats que siguin majors de sis anys.

És obligatori rentar-se les mans abans i després de
totes les activitats i àpats.

Es promouran les activitats que no facin necessària
la proximitat i contacte físic entre els participants.
Sempre que els objectius pedagògics i educatius de
l’activitat ho permetin, es procurarà mantenir la
distància física mínima entre els participants.

Les activitats s’han de dur a terme a l’aire lliure o en
espais coberts amb ventilació constant. Cal tenir en
compte el màxim de participants que estableixi
quinzenalment el Consell de Govern per a cada illa.

S’han d’extremar les mesures d’higiene i prevenció
definides en els protocols de prevenció de COVID19 en l’àmbit del lleure educatiu.

Les activitats s’han de dur a terme en grups estables
amb el nombre màxim de participants que determini
quinzenalment el Consell de Govern per a cada illa.
En cas de trobar-se dos grups s’ha de garantir una
distància mínima de 2 metres entre grups.
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En l’ús d’espais comuns s’ha de respectar
l'ocupació màxima de l’espai. Si la instal·lació o
espai en la instal·lació no disposa d’una capacitat
màxima autoritzada, s’ha de calcular tenint en
compte la disponibilitat d’un mínim de 4m2 per
persona.
Les entrades i sortides de participants s’han
d’organitzar de manera esglaonada per evitar la
trobada de diferents grups, així com per evitar
aglomeracions.

Per a la realització de les activitats d’estiu en el marc de la pandèmia cal tenir en
compte:




Realitzar els tràmits habituals de la teva activitat.
Acceptar les condicions i consentiment de participació en activitats
de lleure educatiu i infantil i juvenil. Trobareu la documentació a l’annex
1 del document oficial.



Elaborar un Pla de Prevenció de Riscos de l’activitat que contingui un
apartat amb les mesures de prevenció del contagi de la COVID-19 i un
Pla d’Actuació en cas de sospita contagi adaptat al protocol rastreig per
a les activitats de lleure educatiu. Trobareu la documentació i indicacions
per elaborar-lo a l’annex 2 del document oficial.



Donar avís de la realització de l’activitat de lleure al centre de salut
d'Atenció Primària de referència de la zona en la qual s'ubica l’activitat.



Tenir un registre amb les persones que formen part de cada GCE per
facilitar el rastreig en cas de possible contagi.
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Es permet la participació a les activitats sempre que es compleixin les condicions
següents:

✓ Acceptació de condicions i consentiment de participació signada pel
pare, la mare, el tutor/a o del participant. Consulteu l’annex 2 del
document oficial.

✓ No presentar símptomes, no haver estat contacte estret amb un positiu en
els 14 dies anteriors i no estar a l’espera del resultat d’una PCR, sigui seva
o d’un convivent.

Els infants s’organitzaran en grups de convivència estables (GCE) sense
comptar l’equip directiu de l’activitat i poden tenir contacte físic.

 A l’exterior: màxim de 40 participants per GCE
 A l’interior: màxim de 20 participants per GCE
Els participants d’un mateix GCE poden relacionar-se entre si sense mantenir la
distància de seguretat de manera estricte. Caldrà però evitar el contacte entre
diferents GEC, també durant el temps lliure.

Els participants no poden col·laborar en les tasques de cuina, servei de menjar
ni en la neteja dels estris. Quan es facin sortides, també caldrà evitar que els
participants comparteixin el menjar o els utensili (cantimplores, coberts,...) que
seran d’ús individual o d’un sol ús.

Es recomana a les entitats que comptin amb material extra d’un sol ús
(fets amb materials sostenibles pel medi ambient) per afrontar pèrdues i
trencament dels estris dels participants.

Les

taules s’han d’organitzar respectant els GEC i amb distància de
seguretat de 2 metres sempre que sigui possible, també a l’exterior. Per
els àpats en espais interiors, s’ha de mantenir la ventilació creuada
permanent amb aire exterior. Si hi ha torns, s’ha d’assegurar la ventilació
i neteja de l’espai entre torns.
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S’ha de tenir especial precaució al moment dels berenars i/o descansos
de personal, i s’han de seguir les mesures d’higiene i protecció
establertes.

En instal·lacions que permetin el dret d’ús a la cuina, i aquesta hagi de ser
utilitzada per més d’un GCE, cal que sigui netejada i desinfectada després
de cada ús.

Es determinaran grups de pernocta. Aquests són grups de participants i equip
directiu que comparteixen espai de pernocta. Els membres d’aquest grup no
necessiten utilitzar mascareta ni respectar la distància física en el lloc de
pernocta sempre hi quan no comparteixin amb altres persones que no siguin del
seu grup de pernocta.

Els GCE poden estar formats per varis grups de pernocta.
En els espais de pernocta serà imprescindible garantir una

ventilació

creuada i suficient amb aire exterior.

Els

campaments han de disposar d’un espai habilitat per
l’aïllament/quarantena amb accés a bany. Si es detecta un cas en un
participant, aquest s’instal·larà a la zona habilitada fins que pugui ser
traslladat.

En cas produeixin trasllats durant l’activitat es durà a terme d’acord a la
normativa del sector i sempre garantint la distància entre GCE.
En viatges amb autocar, cal tenir en compte:

✓ Rentat de mans previ i posterior amb solució hidroalcohòlica.
✓ No es pot menjar ni beure durant el trajecte.
✓ Es podran utilitzar totes les places disponibles distribuint

els
participants per grups de convivència i, sempre es mantindran dues fileres
buides entre grups.

✓ L’entrada i la sortida dels grups es farà per portes diferents o de forma
esglaonada perquè no coincideixin.

✓ Si encara no estan

conformats els GCE o no n'hi ha, se seguiran les
mateixes indicacions establertes per a l'ús de transport escolar, assignant
seients fixos als i les participants, i mantenint la distància de seguretat.
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L’equip educatiu ha de complir aquests requisits per a poder formar part de
l’activitat, a la fi de preservar la salut del grup:

✓ Absència de símptomes més comuns compatibles amb la COVID-19.
✓ No poden acudir a les instal·lacions aquelles persones que estiguin en
aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19.

✓ Cada

monitor/a es relacionarà sempre amb el seu mateix GCE de
participants amb excepció d’aquelles activitats que puguin requerir algun
monitor/a especialitzada.

✓ Els monitors/es que no estiguin vaccinats amb la pauta completa dins dels
últims 8 mesos o que hagin superat la malaltia dins dels 6 mesos
precedents, caldrà que es sotmetin a un test ràpid d’antígens setmanal al
llarg de la durada de l’activitat i sempre abans de l’inici del contacte amb
un nou grup estable.

✓ La

persona que du a terme direcció de l’activitat, com a primer
responsable de la seguretat a les activitats de lleure, serà el Responsable
Covid pel que fa les mesures de prevenció i actuació en possible cas
positiu d'acord el protocol de rastreig.




Document oficial: Mesures i Recomanacions per l’organització d’activitats
de lleure educatiu durant l’estiu 2021.
Web oficial del Govern de les Illes Balears.

