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AQUEST PROTOCOL ES POT MODIFICAR SEGONS LES ACTUALITZACIONS 

SANITÀRIES O DE NORMATIVA 

PROTOCOL SANITARI DEL CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT – CLJO  

A SEGUIR EN EL PROJECTE ACTIVA’T 2020 

 

OBJECTIUS  

 1.- Marcar i dotar tant al personal tècnic del CLJO com als monitors i monitores 

que desenvolupen el Projecte Activa’t 2020, d’un protocol a seguir en tot moment al 

llarg del desenvolupament de dit projecte en el mes de juliol de 2020. Com dotar de les 

mesures i passos a seguir en cada cas que es puga donar al llarg del projecte. 

 2.- Vetlar en tot moment per la seguretat  i salut dels i les participants, així com 

dels i les treballadores mitjançant una sèrie de protocols i mesures que s’hauran de 

complir en tot moment.  

 En tot moment el CLJO seguirà el desenvolupament de les recomanacions 

sanitàries de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, del Ministeri de 

Sanitat del govern espanyol, així com de les possibles mesures que puga establir 

l’Ajuntament d’Ontinyent. Així, aquest document segueix les indicacions recomanades 

a 14 d’abril de 2021 i cal destacar que en qualsevol moment es pot realitzar una 

modificació d’aquest,  atenent com ja s’ha esmentat anteriorment, a les autoritats 

sanitàries pertinents. El desenvolupament del projecte i de les diferents activitats 

d’aquest, dependran en tot moment de l’evolució de la pandèmia ocasionada per la 

COVID-19, sempre complint amb les especificitats que ens siguen marcades.  

 Aquest document segueix les pautes marcades per la Conselleria de Sanitat de 

la Generalitat Valenciana – GVA al document amb data 14/04/2021, el qual està 

alineat amb les propostes de l’article 43 de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per 

a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establides després de 

la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a 

una nova normalitat. 
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MESURES APLICABLES A LES ACTIVITATS COMPRESES DINTRE DEL PROJECTE 

ACTIVA’T 2020  

1.- PARTICIPANTS  

 · Les famílies dels i les participants vigilaran l’estat de salut i faran una presa de 

temperatura tots els dies abans d’eixir de casa per a assistir al Projecte Activa’t en el 

Casal del CLJO (C/ Joan XXIII – 10, baix). Si el o la xiqueta presentés febre o símptomes 

compatibles amb COVID-19, no podrà assistir al centre però haurà de notificar a 

l’organització, així com al seu centre de salut corresponent.   

 · Si en el transcurs de qualsevol de les activitats programades al llarg de 

l’Activa’t 2020, tant els i les participants com els i les monitores, presenten símptomes 

(tos, febre, dificultat per a respirar, etc.), o aquests es detecten per part de la resta de 

participants o personal del centre, aquesta persona serà aïllada en un espai separat. En 

aquest moment, es facilitarà tant als i les participants com als i les monitores, una 

màscara quirúrgica, així com a la persona aïllada, fins que siga recollida per un familiar 

o tutor.  La sala per a ús individual ha de ser triada prèviament, pròxima a un lavabo, i ha de 

comptar amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb doble bossa, en què tirar 

la màscara i mocadors d’un sol ús. 

2.- PERSONAL  

 · Per part del CLJO s’assegurarà al lloc de treball la disponibilitat permanent 

d’aigua i sabó, de gels hidroalcohòlics o desinfectants registrats pel Ministeri de 

Sanitat, per a la neteja de mans. Quan no es puga mantenir la distància de seguretat 

interpersonal d’aproximadament 2 metres, s’asseguraran els equips de protecció.  

 · Les persones treballadores que inicien símptomes, a l’igual que amb les 

persones participants, seran aïllades a un espai separat i es posaran una mascareta 

quirúrgica. Aquestes contactaran de forma immediata amb el servei de Prevenció de 

Riscos Laborals i amb el centre de salut o al telèfon de referència 900 300 555, per tal 

de rebre les instruccions i el procediment a seguir.  
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MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ EXIGIBLES.  

 · Previ a l’inici del projecte, es realitzarà una reunió en una plataforma en línia, 

per tal d’informar a les famílies de les persones participants, tant del projecte com de 

les diferents mesures de seguretat i higiene. Així, se’ls enviarà a cadascuna d’aquestes 

famílies una circular on es detallen les diferents mesures higienicosanitàries que 

s’adaptaran per a poder desenvolupar correctament l’activitat.   

 · Les famílies dels i les participants seran informades que aquests no podran 

assistir a l’Activa’t en cas que el o la participant o alguna persona del seu entorn, 

presente símptomes compatibles amb la COVID-19 o estiguen diagnosticats amb 

aquest. Tampoc podran assistir en el cas de trobar-se complint una quarantena. 

 · Un dels requisits per poder participar a l’Activa’t 2020 és l’entrega d’una 

declaració responsable, per part de les famílies dels participants, sobre la salut del o la 

participant on s’indique que el xiquet o xiqueta no ha estat en contacte amb alguna 

persona diagnosticada o que haja presentat símptomes de COVID-19. Aquesta 

declaració s’ha de realitzar en base a la salut que presente el participant en els 14 dies 

previs a l’activitat i s’haurà d’entregar el primer dia de l’Activa’t 2020.  

 · En el cas que el xiquet o xiqueta, s’haja trobat en contacte amb una persona 

diagnosticada (o que presente símptomes de COVID-19), els catorze dies abans de 

l’inici de l’activitat, no podrà prendre part del projecte fins que no complisca la 

quarantena o els criteris establers per les autoritats sanitàries pertinents.   

 · Si en el transcurs del projecte es detecta un cas en la unitat familiar, o en 

persones properes tant de les persones participants (xiquetes i monitores), s’haurà 

d’avisar a l’organització. 

 · Abans de l’inici de l’Activa’t 2020, es realitzarà una formació al personal 

treballador, perquè tinguen les ferramentes i els recursos necessaris per a complir de 

forma eficaç i coordinada tots els protocols vigents.  

 · El dia d’inici, l’equip de monitors i monitores, realitzarà una jornada 

informativa a les persones participants, per tal d’informar-los en quant a les mesures 

de seguretat i prevenció que han de complir.  
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 · El Casal Jove del CLJO comptarà amb cartells i informació a l’entrada del 

recinte, dels sanitaris, del despatx i de la nau. La setmana anterior a l’inici del projecte, 

s’informarà a totes i tots els participants dels horaris d’entrada, acompanyament de 

pares, mares, tutors, mesures de desinfecció, etc.  

NETEJA I DESINFECCIÓ D’INSTAL·LACIONS  

 · Es realitzaran tasques de ventilació diària del Casal, durant el temps necessari 

per a permetre la renovació de l’aire. En aquest cas, i al ser estiu, les finestres de la 

Nau poden estar obertes al llarg de tot el matí, combinant-ho amb la refrigeració.  

 · Les portes es mantindran obertes, per tal d’evitar ficar-se en contacte amb els 

poms d’aquestes.  

 · Les taules de ping-pong, billar, futbolí, etc., no es podran utilitzar i quedaran 

darrere dels paraven per tal de no estar visibles. La resta de material que siga utilitzat, 

com bé pot ser, llapisseres, cadires, llibres, etc., s’hauran de desinfectar després de 

cada ús.  

 · Les papereres seran les disposades en l’interior de la nau, les quals disposen 

de tapa. El fem es traurà cada dia.  

 

ACCESSOS I CIRCULACIÓ PER LES INSTAL·LACIONS 

 · S’han de establir accessos per a entrades i eixides. Aquestes zones d’entrades i 

eixides han de ser diferenciades al centre on es duguen a terme les activitats. Aquestes 

entrades i eixides han d’estar correctament senyalitzades per evitar aglomeracions. 

Cap la possibilitat d’establir diferenciació d’horaris a l’hora de les entrades i eixides, 

per a fer-ho de forma escalonada.  

 · S’han d’establir portes d’entrada i eixida diferenciades i independents, per tal 

d’evitar encreuaments. Una de les opcions que podem barallar és l’entrada per l’edifici 

de la UNED, al pati, i l’eixida directament des del nostre pati. 
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 · En la imatge, podem identificar en blau, l’entrada per l’edifici de la UNED i en 

roig l’eixida per l’edifici del CLJO. Com que l’entrada del CLJO és gran, també podem 

marcar en la costera de la porta gran, un camí d’entrada i altre d’eixida. Així, si s’opta 

per realitzar l’entrada i eixida per l’edifici del CLJO, podem establir horaris escalonats 

per a l’entrada, marcant alfabèticament l’entrada i hora del xiquet o xiqueta, cada dia.  

 En quant a l’activitat concreta d’escoles d’estiu, des de la Conselleria de Sanitat, 

especifiquen les següents mesures:  

 · Una limitació de participants del 75% del nombre habitual fins a un màxim de 

100, assegurant una distància mínima de 2 metres per participant en les activitats.  

 · Es poden establir torns per a realitzar les activitats, tenint en compte que 

aquestes sols poden durar un màxim de 6 hores.  

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS:  

 1.- A l’aire lliure, tindran lloc en espais netament separats, en subgrups de 10 

participants màxim, incloent-hi al o la monitora que es farà càrrec del grup.  

 2.- En espais tancats, es mantindrà una ventilació constant. Aquestes activitats 

s’establiran en espais o aules netament separades, per subgrups de 10 participants, 

incloent-hi també al o la monitora responsable. El màxim és de 50 persones (comptem 

que en el nostre cas hi ha una limitació del 75%) 
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 Caldrà que cada participant aporte el model d’acceptació de consentiment de 

participació en activitats d’oci educatiu juvenil i infantil, que apareix en l’annex del 

document enviat per Conselleria de Sanitat.   

 


