Protocol intern Spai-T per les Campolònies 2020
En primer lloc, des de l’Spai-T hem decidit finalment fer les campolònies 2020 amb
l’objectiu de premiar als infants i joves amb una activitat d’estiu després de 3 mesos de
confinament i poder acompanyar-los en l’etapa de desconfinament i aprenentatge de la
nova normalitat. Per això, per realitzar l’activitat d’estiu farem les següents mesures:
Transport: per accedir a l’autocar demanarem que prengueu la temperatura als infants i
joves a casa i en arribar a l’esplai realitzarem una comprovació de temperatura i
simptomatologia de COVID-19. A més, també haureu de signar la declaració responsable
prèviament a campolònies. Actualment podem ocupar el 100% de l’autocar d’anada i
tornada. Haurem d’accedir tant famílies, com infants i monitors/es amb mascareta.
Grups d’infants: estarem dividits per grups de convivència d’un màxim de 10
participants, tal com indica el document marc amb els “Criteris generals per a
l’organització de les activitats de lleure educatiu de l’estiu 2020”. Per aquest motiu,
aquestes campolònies hem dividit en dos el grup de Sargantanes per formar un nou grup
anomenat Camaleons i així poder treballar en tot moment amb grups de 10 persones
màxim. A més, cada grup tindrà 2 dirigents (monitors/es), ambdós titulats, que vetllaran
per la seguretat i la qualitat educativa del grup.
Espais: pel que respecta als espais d’activitats de grup, cadascun tindrà un espai
delimitat a l’exterior de la casa on podrà realitzar les seves activitats mantenint la
distància de seguretat entre els i les participants del mateix grup (1’5 m de distància social
i 2’5 m2 per infant/jove) i sobretot amb els altres grup de convivència. Pel que respecta
als espais comuns com les habitacions, el menjador, el pati del temps lliure, les dutxes i
la piscina, s’indiquen a continuació les mesures que caldrà respectar en cadascun:
Habitacions:
-

Els llits s’ocuparan amb la distància recomanada

-

La casa de colònies s’encarrega de desinfectar i netejar l’habitació mínim 1
vegada al dia i ventilar els dormitoris un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia.

-

L’equip de monitors/es, juntament amb els infants i joves ventilarem els sacs de
dormir i vigilarem l’ordre dels objectes personals de cadascú.

Menjador:
-

Farem una rentada de mans abans i després de cada àpat.

-

A l’hora de parar taula ho farem sempre els i les monitores amb mascareta i amb
guants. Els infants es poden encarregar de portar el seu plat.

-

Organitzarem a cada grup de convivència en una taula mantenint la distància de
seguretat entre els i les participants del mateix grup i amb els altres grups.

Temps lliure:
-

Ens mantindrem sempre amb el nostre grup de convivència, només podrem
relacionar-nos amb altres grups de convivència quan els monitors/es ho indiquin.

-

Portar la mascareta en tot moment. Els i les monitores diran els casos que puguem
estar sense la mascareta (sempre que es mantinguin 1,5m de distància).

-

Repartirem els espais exteriors de la casa, igual que per les activitats de grup.

-

Cada grup tindrà una capsa amb el material necessari per al temps lliure.
Dutxes:

-

Ens dutxem cada dia. Les dutxes són individuals, així que les podem utilitzar totes.

-

No es comparteix en cap cas estris de dutxa (sabó, xampú, esponja...) ni tovallola.

-

Mantindrem la distància de seguretat i no deixarem la roba bruta al terra de les
habitacions. En finalitzar la dutxa, guardarem tots els nostres estris a la motxilla.

-

Posar-nos la roba neta després de cada dutxa, assegurar-nos que la bruta va a la
bossa de tela de la roba bruta i que els meus estris estan recollits. Vigilar molt als
grups de petits per comprovar si ho fan bé.

-

La roba de llit i tovalloles caldrà que es rentin a casa abans i després de l’activitat
a alta temperatura (superior a 60º).

-

Quan acaba un grup, un monitor desinfecta les superfícies que s’han tocat
(aixetes, bancs, poms de portes, etc.).
Piscina:

-

A la piscina mantindrem la distància de seguretat i en tot moment seguirem les
mesures preventives d’aquest protocol i les indicacions de les monitores.

-

Anirem a la piscina en grups de convivència i s’anul·la la piscina conjunta.

-

Quan un grup surt de la piscina neteja i desinfecta la barana i les escales pel
següent grup de convivència que hagi d’entrar.

Activitats: realitzarem una rentada de mans abans i després de les activitats. Cada dia
farem un repàs amb els infants per comprovar si han portat a terme totes les accions que
s’han de fer per poder seguir les normes. Portarem la mascareta en tot moment; els i les
monitores diran quan no calgui (sempre que es mantinguin 1,5m de distància). Ens
mantindrem sempre amb el nostre grup de convivència; només podrem relacionar-nos
amb altres grups de convivència en les estones que els monitors/es ens ho indiquin
Quotidià:
-

Prendre la temperatura cada matí i símptomes cada matí.

-

Obrir el sac cada matí perquè es ventili.

-

Posar-nos la roba neta després de cada dutxa i assegurar-nos que la bruta és a
la bossa de tela de la roba bruta i que els meus estris estan recollits. Vigilar molt
als grups de petits per comprovar que hi fan bé.

-

Utilitzar mascareta nova amb el seu sobre corresponent cada dia. Així doncs,
caldrà que cada infant porti 5 mascaretes quirúrgiques d’un sol ús i els 5 sobres
de paper corresponents.

-

A l'hora de dormir, no podrem anar a cap altre llit ni col·locar-nos de manera
diferent a la indicada per la casa o l’equip de monitors/es.

Pla de confinament:
Ens basarem en el document adjunt “Pla actuació davant un cas possible”.
Organització interna:
-

Mecanisme comunicació interna: El monitor responsable de cada grup
s’encarrega de l’infant possiblement afectat i l’altre es queda amb el grup. Aquest
mateix responsable comunicarà la situació a la resta de monitors/es de l’equip per
WhatsApp i en cas que no contestin conforme han rebut la informació anirà a dirho o trucarà a qui no contesti per missatgeria instantània.

-

Mecanisme comunicació amb famílies: el responsable de l’infant que està amb
ell/a comunicarà a la família el possible contagi.

-

Mecanisme de comunicació als responsables sanitaris i oferiment de dades
de traçabilitat: El mateix responsable trucarà al 112 i mantindrà el contacte amb
el servei de vigilància epidemiològica.

