NORMAS XERAIS DOS CAMPAMENTOS DE VERÁN XOVE 2020

PROTOCOLOS

DE ACTUACIÓN CON MOTIVO DO
PARTICIPAR NOS CAMPAMENTOS.

COVID-19

E OBRIGAS PARA

*O

DÍA ANTES AO COMEZO DO CAMPAMENTO ASIGNADO DEBERÁN ENTRAR NA ÁREA PRIVADA E
NA XESTIÓN DE NENO/AS, ENTRAR EN CADA NENO/A, E CONFIRMAR QUE SE ATOPA EN ESTADO DE
SAÚDE APTO/A SEGUNDO AS NORMAS DE PARTICIPACIÓN DO PROGRAMA VERÁN XOVE.

•

Protocolo de recepción e despedida de menores:
◦ Declaración responsable de proxenitores/titores onde garantan que a saúde do neno/
a durante os 14 días previos á entrada no campamento foi a axeitada e non sufriu nin
tos, nin fiebre, nin cansancio ou falta de aire; así como que non estivo en contacto con
ninguén con dita sintomatoloxía. Trataríase dunha medida ao inicio do campamento
que se cotexaría o 1º día de actividade.
◦ Medidas para a entrada de cada día:
◦ Confirmar que non se identificou ningunha situación que contraveña a Declaración
responsable.
◦ Toma da temperatura con termómetro sen contacto, se a situación nese momento o
require.
◦ Desinfección de mans e/ou calzado, se procede.
◦ No caso de empregar o servizo friameira, depositarase a mochila/nevera da comida no
espazo de comedor onde se vai realizar o servizo.

•

Medidas para a saída de cada día:
◦ Informar á persoa que recolle se houbo algunha incidencia.
◦ Desinfección de mans.

•

Medidas de seguridade durante as actividades:
◦ Acción formativa “Normas do campamento seguro” a celebrar o primeiro día, onde se
incluirá ao repertorio habitual un apartado de “Medidas de seguridade ante Covid-19”,
no que se indicarán as seguintes medidas:
◦ Contextualización das medidas (en función da fase da crise sanitaria).
◦ Lavado das mans antes da merenda e, se procede, da comida.
◦ Lavado das mans despois de ir ao baño e despois de actividades que poidera supor o
contacto con superficies “con risco” (xogo libre, actividades en instalacións comúns
etc).
◦ Separación dos grupos maior ao que sería o habitual (con maior ou menor intensidade
en función da fase da crise sanitaria).
◦ Criterios de comportamento ante: a) tos/estornudo, b) contacto das mans con
ollos/nariz/boca, c) relación con compañeiros/as de grupo (distancia de seguridade) ,
d) relación con terceiros (distancia de seguridade).

•

Espazo de actividade permanente:
◦ Por grupo, no que estarán depositadas as mochilas e un kit de material exclusivo e
desinfectado ao inicio da quenda (lápices, pinturas, gomas, tixeiras, papel, etc). Estes
espazos estarán o máis ventilados posible.

•

Espazos de actividade compartidos:
◦ Unha vez realizada unha actividade non se poderá realizar outra actividade ata o

seguinte
día, para que haxa tempo para a súa hixienización por parte do servizo de limpeza.
Espazos de xogo libre (na zona de entrada ou no interior da instalación), separaranse
os grupos para que non se mesturen.

•

Materiais de actividade compartidos ( material deportivo, de xogos, etc):
◦ Unha vez realizada unha actividade, o monitor/a designado/a procederá á súa
desinfección cos productos homologados correspondentes, non podendo ser
empregado por outro grupo ata que se realice. Haberá unha ficha de seguimento de
desinfeccións de materiais compartidos.

•

Servizo Fiameira (opcional). Para a prestación deste servizo, habilitaríase un espazo
exclusivo, no que se colocarían mesas corridas con mantel de un só uso. A disposición de
sillas sería alterna e de xeito que non coincida con outra enfrente. Cada mañá, os/as
usuarios/as do servizo colocarían nas sillas habilitadas a súa correspondente
mochila/neveira coa comida (a poder ser que non requira uso de nevera externa para non
ter que manipular recipientes) .
◦ O Concello de Vigo facilitará aos participantes o primerio día de campamento unha
pequena bolsa/neveira para que traian a merenda.
◦ Sobre as 14:00 iniciarase o servizo previo lavado de mans. En ningún momento
poderase compartir comida entre usuarios. En caso de necesidade, poderase
empregar un microondas, que será xestionado co apoio dun monitor/ra. Ao rematar
de comer, cada usuario/a botará no lixo os resíduos, recollerá a mochila/neveira e
procederá a lavar as máns. En todo momento os usuarios/as estarán atendidos por un
número suficiente de monitores que garanta que efectúen a comida correctamente e
coas garantías de hixiene e distanciamento procedentes.

•

As persoas participantes nos campamentos están obrigadas a:
◦ Non acudir á actividade si durante os 14 días previos á entrada ao campamento
padeceu tos, febre, cansancio o falta de aire. Ademais de non haber estado en
contacto con ninguén con dita sintomatoloxía
◦ Incorporarse á actividade nos prazos e horarios establecidos.
◦ Acudir á actividade cumprindo con todas as medidas dictadas polas autoridades
sanitarias, dbendo traer mascarilla si nese momento considérase necesaria a súa
utilización.
◦ A non abandonar a actividade sen autorización da persoa responsable da actividade.
◦ A identificarse para a recollida das/os menores á finalización diaria do campamento.
Sempre será requirida a comparecencia dalgunha das persoas que figuran como
autorizados/as na solicitude.
◦ A respectar as normas establecidas polos equipos de monitorado de cada
campamento, así como as de réxime interno das instalacións onde se desenvolva.
◦ A non transferir a praza asignada.

RECOMENDACIÓNS:


Imprescindible:
a.

Roupa e calzado cómodo, que permita xogar e facer obradoiros. Colocar o nome
en lugar visible.

b. Gorra e Mochila. Colocar o nome en lugar visible.
c.

Auga e merenda para a media mañá.

d. Protección solar: aplicala na casa antes de saír e enviarlle o bote marcado na

mochila
para volver a aplicala máis tarde.


No caso de actividades de auga (praia, xogos con auga, etc): toalla de praia,
bañador e calzado para meterse na auga (a poder ser que suxeiten o pé por diante e
por detrás).



No caso de ter que administrar medicación: Os medicamentos deberán entregarse e
recollerse da man da persoa responsable da actividade (nunca enviar na mochila), así
como estar marcados con nome e apelidos do/a rapaz/a, hora da toma e dose a
administrar.



Non se permiten aparatos electrónicos de ningunha índole. A organización non se
responsabiliza de extravíos, roubos ou deterioro. De ser detectados, seranlle retirados
ata a saída da actividade.

