PROTOCOL COVID-19 PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
ESCOLARS
Normativa adaptada del Protocol sanitari per al desenvolupament d’escoles
infantils, activitats de temps lliure i oci educatiu dirigides a la població infantil i juvenil,
de la Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de la
Generalitat Valenciana, versió 4, del dia 01 de juliol de 2020.
1. Personal i participants
 La Fundació Limne es responsabilitza del bon estat de salut de tots els
seus treballadors per a exercir les tasques diferenciades que duen a
terme i fer un adequat seguiment.
 S’assegurarà al lloc de treball de disponibilitat permanent de gels
hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida per a la neteja
de mans, així com la realització de l’etiqueta respiratòria. Així mateix,
quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’1,5
metres, es procurarà la màxima separació assegurant els equips de
protecció al nivell de risc.
 Totes les persones participants a les activitats de la Fundació Limne
portaran la mascareta en tot moment.
 Les persones treballadores que inicien símptomes es retiraran a un
espai separat. Contactaran amb el seu servei de prevenció de riscos
laborals i centre de salut o amb el telèfon de referència 900.300.555 i
seguiran les seues instruccions.
 Alumnat: les famílies vigilaran l’estat de salut i faran una presa de
temperatura abans d’eixir de casa per a anar al centre educatiu. Si
l’alumnat tinguera febre o símptomes compatibles amb COVID-19, no
haurà d’assistir al centre o al lloc de realització de l’activitat
complementària o extraescolar, però sí notificar-ho i contactar amb
el seu centre de salut.
2. Mesures d’higiene i prevenció
 Es facilitarà aquest protocol a tots els centres escolars que el
demanen.
 En el cas que durant el transcurs de les activitats es declarara un cas
de contagi en la unitat familiar d’un participant, es comunicarà
immediatament al centre escolar, que ho comunicarà al personal de
la Fundació Limne.
 En les actuacions realitzades que comporten imprescindiblement el
contacte físic amb l’alumnat, s’haurà de dur a terme, prèviament i
posteriorment, la higiene de mans adequada, tant del personal com
de l’alumne al qual se li para atenció.

3. Altres apreciacions
 Amb antelació a l’inici de l’activitat, es farà una formació a tota la
plantilla de treball implicada, perquè duguen a terme de manera
eficaç i coordinada tots els protocols vigents.
 A l’inici de l’activitat, el personal farà una xarrada informativa als
participants, sobre com complir les mesures de seguretat i prevenció.
Es posarà l’accent principalment en la responsabilitat individual i la
importància de seguir les normes d’higiene i convivència.
4. Mesures específiques per les activitats a l’aire lliure
 El nombre màxim de participants, incloent monitors i monitores, serà
de 250 persones.
 L’activitat s’organitzarà i desenvoluparà en espais netament separats.
 El nombre de persones pertanyents als subgrups serà aquell que es
dispose en la normativa vigent a cada moment.
5. Mesures específiques per les activitats dins l’espai del centre escolar
 Es seguiran les normes adoptades per cada centre

