Viu l’estiu amb nosaltres!

Catalunya

Des de la Fundació Young Life, seguim dia a dia l’actualitat dels criteris recomanats per a l’organització
dels casals d’estiu i colònies establerts per la Generalitat de Catalunya, en el context d’excepcionalitat
derivats de la pandèmia del covid-19.
Hem desenvolupat uns protocols per vetllar per la seguretat de les famílies i dels infants i joves
participants a les nostres activitats d’estiu. A continuació teniu un breu resum de les pautes que haurem
de complir entre tots, pel bon desenvolupament de les activitats i per això que us demanem una atenta
lectura:
1. Requisits sanitaris per participar a les activitats d’estiu:
- Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies
anteriors.
- Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament)
- En infants o joves amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de
manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població
de major risc enfront a la COVID-19.
- Per reincorporar-se de nou a l’activitat, el participant ha d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el
cas de simptomatologia no Covid-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compartida.
2. Abans de sortir de casa:
- Els infants i joves participants hauran de portar la seva mascareta de casa.
- Haureu de fer-vos una presa de temperatura i comprovació de símptomes.
3. Benvinguda i recollida dels participants:
- A l’arribada farem una comprovació de la temperatura a cada participant amb un termòmetre frontal
i recollirem les fulles de Declaració de Responsabilitat.
- Les persones que recollin als participants hauràn de guardar les distàncies fora de les instal·lacions.
4. Desenvolupament de les activitats:
a. Espais, grups i circulació de participants:
- Es faran en grups de convivència de 10 participants i 1 monitor/a.
- L’activitat comptarà amb places limitades per garantir la ràtio general de 4m2 per participant.
- S’afavorirà i es respectarà, en la mesura del possible, la distància física recomanada, de 1,5 metres.
En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les distàncies de
seguretat.
- Es faràn rentats de mans a l’inici, durant i final de cada activitat.
- Diàriament es farà neteja dels espais utilitzats i es ventilaran.
b. Equip de monitors:
- Tindrem responsables de prevenció i higiene formats a totes les activitats, que vetllaran pel
compliment dels protocols
- Diàriament comprovarem l’estat de salut dels monitors/es.
c. Material:
- Es vetllarà per la desinfecció del material i l’ús individualitzat quan sigui possible.
Perquè ser jove es tenir vida!
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