
MESURES ACTIVITATS HABITUALS AL CAU

Les  indicacions  d’aquest  documents  i  dels  seus  annexos,  poden  patir  canvis  per  part
d’Escoltes de Menorca degut a les modificacions de les mesures sanitàries de caràcter
general i les específiques d’activitats de lleure. 

Les activitats que corresponen a aquest document, són les que es desenvolupen de forma puntual
o continuada (caus, activitats dels agrupaments), sense pernocta ni menjars a dites activitats.

Juntament  amb  aquest  document,  s’adjunten  uns  annexes  on  es  dona  una  informació  més
detallada de les diferents mesures de seguretat que s’han de prendre en cada moment.

Aquesta documentació s’ha realitzat a partir de materials creats per la Fundació Maria Ferret i Moviment

Escolta  i  Guiatge  de  Mallorca  –  Consell  Insular  de  Menorca  –  Moviment  Scout  Catòlic  i  Escoltes  de

Menorca.

RESPONSABLES ESPECÍFICS I ALTRES RECURSOS HUMANS

A l’Agrupament durant el curs s’han d’anomenar diferents responsables. 

A cadascuna de les activitats hi  haurà un/a  responsable de salut,  que hauria de ser el  cap
d’agrupament.  Aquesta persona vetllarà pel compliment de les mesures establertes en aquest
protocol i farà el seguiment del registre de neteja i desinfecció i el registre de salut personal. 

També  s’haurà  d’indicar  una  persona  responsable  dels  aïllaments,  que  serà  l’encarregada
d’acompanyar  els  infants  i  joves  que  puguin  mostrar  símptomes  relacionats  amb  el  COVID,
seguint el Protocol de Detecció de Símptomes (annex 2). Es recomana que aquesta persona, no
sigui  cap  imprescindible,  de  manera  que  cap  grup  ni  infant  amb  símptomes  quedi  sense  la
supervisió d’una persona adulta. 

S’ha de tenir en compte que s’han canviat les ràtios. Cada 20 participants hi ha d’haver almenys
dos monitors o monitores, una de les quals pot ser en pràctiques. 

L’equip educatiu no podrà ser l’encarregat de la neteja i desinfecció de les instal·lacions i material
utilitzat. Per tant, hi haurà d’haver personal contractat o un responsable de neteja (annex 1). 

En cas de rebre visites externes, mantenir el protocol de seguretat. 
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FAMÍLIES

És indispensable fer una reunió de famílies, digital o presencial, seguint el protocol de seguretat,
abans de començar el curs per informar de les mesures higiènic-sanitàries.

Es pot motivar a les famílies i fer-les partícips dels nostre projecte. Caldran recursos humans per
neteja, habilitar espais, donar suport a les mesures, intendència i cuina... Les famílies hi poden
participar, tenint en compte que si és presencialment han d’emplenar l’annex 6.

Els  primers dies  de cau s’ha d’explicar  i  deixar  clar  quins  son els  protocols  a seguir,  i  seria
convenient realitzar algun simulacre.

LA INSTAL·LACIÓ

-Ventilar l’espai.

-Fer neteja i desinfecció amb productes adequats (annex 1).

-Tancar pas d’aigua a bevedors i font, precintant-ho. 

-Ubicar cartells informatius, segons l’espai que correspongui.

-Ubicar material de neteja personal als diferents espais, com poden ser gel, i paper d’un sol ús o
bé, aigua i sabó.

S’hauran  de  seguir  les  indicacions  o  mesures  complementàries  que  els  responsables  de  la
instal·lació estableixin. 

S’haurà de preveure el treball  en petit  grup, per l’ús de les instal·lacions,  i  que no impliqui el
contacte amb la resta de participants. Es recomana l’ús d’espais oberts, amplis i a poder ser a
l’aire lliure. 

S’ha d’habilitar un espai per poder efectuar l’aïllament temporal (annex 2) per tots aquells que
mostrin símptomes, aquest espai ha de disposar de mascaretes quirúrgiques, gel hidroalcohòlic.
Ha de ser un espai ventilat  i  amb el material  mínim. Aquest espai s’ha de poder netejar amb
facilitat una vegada recollit el participant.   

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

A l’inici  de  l’activitat,  es  destinarà  el  temps necessari  per  fer  un recordatori  de  les  normes i
mesures de seguretat i higiene. 

S’ha de tenir en compte: 

-S’ha de mantenir la distància de 1,5 metres o utilitzar mascareta quirúrgica.
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-Neteja de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, abans de realitzar l’activitat, a cada hora i
a la finalització.

-No superar el nombre de 20 participants a cada espai i del mateix material.

-Intentar fer jocs i activitats en petit grup evitant compartir material.

-S’ha d’anar ventilant l’espai constantment.

Entrades i sortides:

-S’han de realitzar de manera escalonada per grups de participants. Es recomana fer torns de 10
minuts, o separar les ones de recollida 50 metres per cada 10 participants.

-Els responsables de la recollida i lliurament dels participants seran els i les caps del propi grup.

-Participants i famílies hauran de dur mascaretes a les entrades i sortides. 

Referent a les sortides, campaments i cuina s’haurà de consultar els documents adjunts. 
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