PLA DE CONTINGENCIA ACTIVITATS
OCI “ACTIVA JOVE”

INTRODUCCIÓN
Donada la situació provocada per la Covid-19, ens trobem amb la necessitat d'adoptar
mesures per a prevenir i protegir als i les joves durant les activitats d'oci. Per això, és
imprescindible dissenyar un protocol d'actuació perquè la realització de les diferents
activitats es desenvolupen d'una manera segura i saludable.
Aquesta planificació estableix les mesures necessàries per a prevenir i controlar la
Covid-19, però que a la vegada permitisca complir amb els objectius de les activitats i
afavorisquen un desenvolupament òptim de la joventut. Aquestes mesures deuran
mantindre's durant el transcurs de les activitats i sempre seguint la normativa.
L'objectiu del Pla de Contingència és crear un entorn d'oci saludable i segur en el qual
els i les joves puguen gaudir i aprendre de les diferents activitats.

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
10, 11 i 12 de juny: Programació de l’orgull (Alqueria Laborde, Consell dels Joves de
Gandia)
17 de juny: Esports alternatius 17:00-20:00 (Skatepark de Gandia)
19 de juny: Rocòdrom i tirolina 10:00-20:00 (Poliesportiu Beniopa)
25 de juny: Saforisims 20:00 (Ajuntament de Gandia)
26 de juny: Senderisme al Castell de Bairén 10:00-11:30 (Castell de Bairén)
26 de juny: Taller d’autodefensa 18:00-21:00 (Alqueria Laborde, Consell dels Joves de
Gandia)
27 de juny: Senderisme a la Marjal 10:00-12:00 (Marjal)
1 de juliol: Taller de fotografía i video xarxes socials 17:00-19:00 (Alqueria Laborde,
Consell dels Joves de Gandia)
2 de juliol: Masterclass cal·listènia 19:00-20:30 (Parc cal·listènia Grau de Gandia)
8 de juliol: Soccerball 20:00-23:00 (camp rugby, poliesportiu Gandia)
9 de juliol: Paintball 10:00-14:00 (Parc d’Ausiàs March)
10 de juliol: Masterclass cal·listènia 19:00-21:00 (Parc cal·listènia Grau de Gandia)
12 de juliol: Taller de milotxes 17:30- 20:45 (Camp de Beisbol Grau de Gandia)

15 de juliol: Taller de còctels 17:00-18:30 (Alqueria Laborde, Consell dels Joves de
Gandia)
15 de juliol: Teatre “delirium” 19:00-21:00 (Alqueria Laborde, Consell dels Joves de
Gandia)
16 i 17 de juliol: Jocs de rol i jocs de taula 19:00-21:00 (Alqueria Laborde, Consell dels
Joves de Gandia)
19 de juliol: Taller de milotxes 17:30- 20:45 (Camp de Beisbol Grau de Gandia)
29 de juliol: Escape room Correterres 9:00-20:45 (Carrer Mare de Déu Blanqueta 19,
Grau de Gandia)
30 juliol: Esports a la mar 10:00-14:00 (Platja nord de Gandia)

MESURES INCLOSES EN EL PROTOCOL
•

Professionals: (monitors i persones empleades): correspon a
l'ajuntament/empresa, a través del servei de prevenció de riscos laborals,
garantir-ne el bon estat de salut per a exercir les tasques diferenciades
que duen a terme i fer un adequat seguiment.

•

S'assegurara al lloc de treball la disponibilitat permanentment de gels
hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i
registrats pel Ministeri de Sanitat, per a la neteja de mans, així com la
realització de l'etiqueta respiratòria. Així mateix, quan no puga garantirse la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres, es procurara la
màxima separació.

•

El personal encarregat de la neteja farà totes les tasques amb màscara i
guants, i en finalitzar dura a terme una completa higiene de mans, amb
aigua i sabó.

•

Les persones treballadores que inicien símptomes es retiraran a un espai
separat i es posaran una màscara quirúrgica. Contactaran amb el seu
servei de prevenció de riscos laborals i centre de salut o amb el telèfon de
referència 900300555 i seguiran les seues instruccions.

•

Usuaris: les famílies vigilaran l'estat de salut i faran una presa de
temperatura cada dia abans d'eixir de casa per a anar a les activitats.Si
tinguera febre o simptomes compatibles amb COVID-19, no haura
d'assistir a l’activitat.

•

Els alumnes que presenten condicions de salut que els facen més vulnerables
per a COVID- 19 (per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties
pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial)
podran acudir al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada
i ho permeta i mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa.

•

En el cas que, durant el període d'activitat, una persona participant / alumne
inicie símptomes (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) o siguen detectats
per personal del centre, se'I portara a un espai separat. Es facilitara una
màscara quirúrgica per a l'alumnat i una altra per a la persona adulta que el
cuide fins que arriben els seus progenitors o tutors. 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. S'avisara la família perquè contacte
amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència 900300555, perquè
s'avalue el seu cas.

MESURES D'HIGIENE I PREVENCIÓ EXIGIBLES

Informació general

•

S'indicara a les famílies que l'alumnat no pot acudir a les activitats en les
següents circumstàncies: si presenta símptomes compatibles amb COVID- 19
o està diagnosticat de COVID-19, o es troba en període de quarantena
domiciliaria per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o
diagnosticat de COVID-19.

•

En el cas que durant el transcurs de les activitats es declarara un cas de
contagi en la unitat familiar d'un participant, es comunicara immediatament
a l'organització.

Neteja i desinfecció d'instal·lacions

•

Acomplir tasques de ventilació diària de les instal·lacions, durant el temps
necessari per a permetre la renovació de l'aire. Reforçar la neteja dels filtres
d'aire i augmentar la ventilació dels sistemes de climatització. NO està
recomanada la utilització de ventiladors.

•

Mantenir, sempre que siga possible, les portes obertes mitjançant falques i
altres sistemes per a evitar el contacte de les persones amb les manetes i
poms.

•

Arbitrar la neteja i desinfecció de les instal·lacions, almenys dues vegades al
dia (una en finalitzar la jornada), prestant especial atenció a les zones d'ús
comú i superfícies de contacte més freqüents, com ara poms de les portes,
taules, sols, mobles, passamans, telèfons, penjadors, etc. S'utilitzaran
desinfectants com dilucions de lleixiu {1.50) o qualsevol dels desinfectants
amb activitat viricida en el mercat que hagen sigut autoritzats i registrats pel
Ministeri de Sanitat, respectant les indicacions de l'etiqueta.

•

Per als lavabos de fins a 4 metres quadrats, la seua ocupació màxima serà d'1
persona, llevat que necessite assistència d'un acompanyant. Els lavabos de
més de 4 metres quadrats que compten amb més d'una cabina o urinari,
l'ocupació màxima serà del 50% del nombre que tinga, havent de mantenir
durant el seu us la distància de seguretat d'1,5 metres. S'hi haurà de reforçar
la neteja i desinfecció d'aquests lavabos, per garantir l'estat de seguretat i
higiene.

•

Per a la desinfecció de les mans es procuraran dispensadors de gel
hidroalcohòlic en llocs comuns i estratègics. Assegurar-ne l'accés, correcte
funcionament i adequat manteniment.

•

Tot element que puga ser utilitzat per a activitats educatives susceptibles
d'ús comú o intercanvi haurà de ser objecte d'higiene i desinfecció per a
prevenir risc de contagi.

Accessos per a entrades i eixides

•

S'establiran portes d'entrada i eixida independents, quan siga possible, per a
evitar encreuaments i preveure que les zones comunes siguen d'ús reduït.

Per a qualsevol dubte poden cridar al departament de Joventut de l'Ajuntament de
Gandia 962959525.
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