Protocol de prevencio i higiene COVID-19
Servei d’activitats extraescolars

Aplicant la normativa emesa pel departament d’educació i de joventut, aquest serà el protocol
d’actuació de Needsports per aquest curs 2020-2021.
Mesures en la formació i selecció del nostre personal
• Tot el nostre personal compleix amb tots els requisits legals i professionals: titulació,
experiència, certificat negatiu d’antecedents de delictes de naturalesa sexual, etc.
• Abans de iniciar el curs d’extraescolars els nostres tècnics fan una declaració
responsable sobre:
1. El seu estat de salut (no tenir símptomes de la covid-19)
2. No haver tingut contacte amb una persona positiva de covid-19 en els 14 dies previs
a l’inici de l’activitat.
3. Notificar qualsevol canvi en el seu estat de salut
•

Els monitors/es rebran la formació específica següent:
1. Informació i prevenció en riscos laborals
2. Mesures de seguretat e higiene en l’àmbit esportiu i temps de lleure
3. Mesures preventives, proactives i d’actuació davant el COVID-19
4. Protocols d’actuació

Mesures de protecció específiques durant l’estada a les activitats extraescolars
• En el moment de completar la inscripció s’haurà de signar per part de la mare/pare o tutors
la declaració responsable que comuniqui l’estat de salut del participant.
• Es recomanable que els infants estiguin al dia de les vacunacions.
• No es podrà assistir a l’activitat si l’infant presenta simptomatologia compatible amb la
Covid-19 o té temperatura superior a 37.5º
•

Cada activitat extraescolar serà un “grup de convivència”, cada grup tindrà assignat el
seu propi monitor/a i els seu propi espai d’activitat.

•

El monitor serà l’encarregat de recollir els alumnes en el punt de trobada del seu grup classe

•

El monitor serà l’encarregat de fer control de temperatura abans de l’inici de l’activitat.

•

El monitor serà l’encarregat de higienitzar les mans dels infants amb gel hidroalcohòlic al
inici i final de les sessions.

•

És obligatori utilitzar mascareta per part dels monitors en espais tancats i en aquells
moments que no puguin mantenir la distància i sigui necessari una atenció propera.

•

Ús de la mascareta durant les activitats: a data 10 de setembre, les autoritats exigeixen l'ús
de mascareta als majors de 6 anys en aquelles activitats no esportives, com a mesura
addicional a la distància física. Aquesta mesura anirà adaptant-se per seguir sempre
rigorosament indicacions sanitàries en cada moment

•

En les activitats d’aula els seients a les taules s’ocuparan de manera alternada i es
netejaran després de cada ús.
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•

Es ventilaran els espais interiors, i farem la neteja i posterior desinfecció de material fet servit
a l’activitat.

•

Les sortides en cas necessari es faran de forma esglaonada i aprofitant els diferents
accessos del centre, estarà totalment prohibida l’entrada de les famílies a l’escola.

•

L’ús de guants serà obligatori en cures de farmaciola.

•

Si un alumne presenta símptomes compatibles amb covid-19 durant l’activitat extraescolar
o servei d’acollida, es seguirà el mateix protocol que té el centre escolar.

•

Tot i que els organitzadors de les activitats extraescolars compleixin la normativa, el risc de
contagi existeix i caldrà declinar reclamar als organitzadors (empresa i AFA) qualsevol
responsabilitat en cas de contagi.

•

Hi haurà per part de Needsports un “Responsable de seguretat i higiene” destinat a
aprofundir en les mesures de protecció, l’actuació en cas de detecció de algú amb
simptomatologia compatible amb la Covid.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
A les activitats extraescolars del centre hi poden participar infants de diferents edats i grups
estables. Es recomanable que en el marc de les activitats extraescolars la composició del
grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat.

Dansa, gimnàstica artística, teatre, circ, dansa aèria, ioga...
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Neteja i desinfecció d’espatlleres, i altres materials emprats
Ús dels vestuaris només per part del grup estable mantenint la distància de
seguretat.
Dins del gimnàs, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra).
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la
classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5
hores).

Esports col·lectius amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...)
▪
▪
▪
▪

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament.
Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament.
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure

Arts marcials (taekwondo, judo, karate...)
▪
▪
▪
▪

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables
durant tot l’entrenament.
Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les
finestres obertes durant tot l’entrenament.
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Activitats extraescolars col·lectives ( multiesport, ludiesport,...)
▪
▪
▪
▪
▪

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de sessió.
Cal netejar i desinfectar tot el material utilitzat després de cada sessió.
Es prioritzaran les sessions a l’aire lliure.
En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és
possible, mantenir les finestres obertes durant tota la sessió.

Esports de raqueta (tennis, ping-pong, bàdminton...)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament.
Es prioritzaran les raquetes d’ús exclusiu per part de l’infant i
adolescent. En cas contrari, caldrà netejar i desinfectar les superfícies
de contacte (mànecs) entre infants i adolescents.
Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament.
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.
En espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible,
mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament.

Teatre
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden
posar marques a terra).
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la
classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5
hores).
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants
i adolescents d’un mateix grup on caldrà mantenir la distància de
seguretat.
La roba o disfresses només podrà ser utilitzada per un infant i
adolescent a cada assaig. Un cop feta servir, caldria rentar-la a
elevada temperatura, si el teixit ho permet.

Escacs, Robòtica i TIC
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és
possible, cal utilitzar mascareta.
Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.
Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º.
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la
classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5
hores).

