Síntesi de les mesures de
contenció contra COVID19
Especial Edició Estiu 2020

Per fi podem explicar-vos com ens ho
farem!
Benvolgudes mares i pares!
El passat 11 de maig, en roda de premsa es va anunciar que les activitats d’estiu seran
una realitat aquest estiu 2020 després de la situació generada per la pandèmia
COVID19 a Catalunya.
La Generalitat de Catalunya, en aquesta situació d’excepcionalitat, ha generat un
document que pretén fixar els requisits mínims imprescindibles per a la realització de les
activitats, i en protocols successius es concretaran amb major detall el desenvolupament
i la organització de les activitats de lleure.
Hem volgut de seguida començar a explicar-vos coses i anirem ampliant aquest
document a mesura que anem tenint major informació sobre els diferents protocols
que haurem d’aplicar.
Si hi ha algun tema que no us resulta aclaridor després de llegir aquest document, si us
plau. Feu-nos ho saber via correu electrònic per tal de poder-vos resoldre el dubte el més
aviat possible. Hi som per ajudar-vos a passar el millor estiu no només als vostres fills i
filles, també a vosaltres.
ELS DANI JIMENEZ SCIENCE CAMPS 2020 ES FARAN I SÓN MÉS NECESSARIS QUE MAI!
TORNEM A ARRENCAR! US ESPEREM TANT IL·LUSIONATS COM SEMPRE!
Rebeu una cordial salutació de
l’Equip Directiu dels DaniJimenezScienceCamps

Per què DANI JIMENEZ SCIENCE CAMPS?
Creixement integral dels infants
Es conegut que per sort, els Infants representen un grup de baix risc per la COVID-19. Per aquest
motiu, cal aprofitar el gran valor educatiu de les activitats d’estiu aplicant les mesures que siguin
necessàries per a garantir la minimització del risc de contagi entre infants i monitors/es, i de totes
elles amb la resta de la població.
Tenim molt clar, i ens agradaria molt traslladar-vos que les Colònies són una eina educativa de
primer ordre i una finestra d’oportunitats que permet el desenvolupament de competències
complementàries a l’educació formal tremendament importants. Les colònies són un espai per
als valors humans que per poc que puguem no hem de deixar de banda.

Oportunitats en temps de pandèmia
Pensem en les colònies com en un espai on durant uns dies posar en pràctica tot allò que ens
cal per això que ja tots anomenem “nova normalitat” i on recuperar tot allò que ens han pres
aquests mesos de confinament i de distanciament social absolut.
Pensem en els espais d’aprenentatge de les noves rutines en
distanciament social i autoprotecció.

higiene, etiqueta de

Pensem en el procés de retrobar-se amb la natura i els espais oberts després de mesos entre
quatre parets o de passejos en distàncies curtes.
Pensem en la recuperació del sentit de comunitat i en l’ampliació del contacte social (que no
de la distància) amb la oportunitat de conèixer noves persones i fer nous amics.

L’especificitat dels DJSC: La Ciència
I per últim, en un temps en què hem descobert que la ciència ens pot salvar. Què millor que uns
campaments científics per alimentar vocacions o saber-ne més?
En un temps en què un virus ha reduït a la e-formació el 3er trimestre escolar... Què millor que uns
campaments on la ciència és en directe i genera un efecte WOW transformador en els infants?
Què millor que un espai on motivarem la “gana” per afrontar el curs vinent?

La zona i quan?
La Molina i la Cerdanya:
Les activitats s’han de realitzar en zones amb baix risc de contagi o zones lliure de coronavirus,
també anomenades zones verdes. La Cerdanya ha estat una de les comarques menys
afectades per la COVID 19. Es dona el cas que, sortosament, no hi ha hagut cap defunció i la
incidència de casos ha estat baixa.

El moment i la nova normalitat. Implicacions per al desplaçament
Donat que històricament la majoria d’assistents als DJSC prové de regions sanitàries diferents a
la del lloc on es realitzen: La Molina. I degut a que el desplaçament d’infants i adolescents a una
altra zona per a la realització d’aquestes activitats, només es produirà un cop l’àrea territorial
d’origen dels participants hagi acabat les fases de desconfinament, som optimistes i preveiem
que a mitjans de juliol ja estarem tots en la nova normalitat i per tant, amb els
desplaçaments a la Cerdanya permesos.

Amb qui i en quines condicions?
ELS PARTICIPANTS
Els monitors i els “Grups de convivència”
Els Dani Jimenez Science Camps s’han caracteritzat sempre per tenir una alta ratio d’adults per
atendre adequadament als infants que venen a gaudir de l’activitat. Per aquest aspecte no patiu.
Estaran millor atesos que enlloc.
En edicions anteriors, hem comptat amb el concepte de TUTORIA per a generar grups de relació
sota la supervisió directa d’un dels adults. 10-12 infants sota el seguiment d’un monitor de
referència. Extremarem aquest funcionament, tal i com ens demana la Generalitat.
A l’estada hi haurà un mínim de 1 monitor per a cada 10 infants.
Cada monitor gestionarà totalment el seu “GRUP DE CONVIVÈNCIA” (que es com s’anomena
ara la unitat d’un màxim de 10 infants que estan junts durant l’estada, a les activitats, al
menjador, amb habitacions contigües,... i que tenen una baixa interacció amb la resta
d’unitats de convivència. Hi estaran aprop, però només faran coses conjuntament a l‘exterior o
quan l’espai necessari per al distanciament social ho permeti.
En tots els casos es pren la mesura d’uns 4m2 d’espai per a cada participant alhora d’establir la
ocupació dels espais a utilitzar a les instal·lacions.
En el cas del Dani, per tenir certa interacció amb tots els grups guardarà distàncies més grans amb
els infants i realitzarà les seves explicacions darrera de pantalles de metacrilat.
El funcionament en aquest tipus de grups de convivència permetrà, en cas de detecció d’un infant
/ adolescent amb simptomatologia compatible, un ràpid aïllament de les persones de contacte i
una traçabilitat en cas de possibles contagis.

Els DJSC comptaran, com a mínim, amb un “Responsable de seguretat i higiene”. Una nova
figura que ha de vetllar per a la correcta implementació de les mesures i protocols de
prevenció que es determinin, així com també garantir la formació i informació en aquesta
matèria cap a infants i adolescents, la resta de monitors i les famílies.
Salut Pública participarà en la formació dels i les responsables de les activitats. Així mateix, des de
Salut Pública es facilitarà la creació de protocols de comunicació entre l’equip de dirigents i els
serveis de salut on s’adscrigui el municipi que aculli l’activitat (CAP de referencia) davant qualsevol
incidència, especialment les relacionades amb el COVID19.

Els participants i la documentació:
Els participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del
grup, com poden ser:
•

Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.

•

Per a incorporar-se a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48
hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de
simptomatologia compatible.

•

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 adolescents 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.

Pel què fa a la documentació a aportar, a part de demanar-vos la ja habitual. Ens caldrà signada
una Declaració responsable, conforme el participant reuneix els requisits de salut abans
esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que
comporta.

LES ACTIVITATS
Adaptació de les activitats
Les activitats que realitzem als Dani Jiménez Science Camps són fàcilment adaptables per
mantenir l’etiqueta de distanciament social.
Les realitzarem sempre en equips petits i evitant que els infants o adolescents es toquin la cara i
preferentment a l’aire lliure.
Us ho explicarem més endavant quan apareguin els primers protocols d’adaptació.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS
Protocols específics
Abans d’iniciar el camp, haurem de vetllar per a disposar d’un segut de protocols i documents.
Els tindrem a mesura que es vagin afinant més tots els processos. Us en destaquem tres punts
claus:
•
•
•

Document d’adaptació de mesures de seguretat i higiene (del què aquest petit text que
llegiu és uns síntesi.
Protocol de sobre ús i desinfecció dels espais, de l’utillatge propi de les activitats i de la
gestió dels espais d’emmagatzematge.
Protocol d’accés el dia d’arribada i recollida dels participants que us especificarem
més endavant i possiblement observi una arribada esglaonada i les normes i etiqueta de
distanciament social que es s’especifiquin.

També exigirem als gestors de l’allotjament:
•
•

Protocol específic sobre manipulació d’aliments
Protocol de sobre ús i desinfecció dels espais (que els correspongui)

En aquest darrer extrem estem -i podeu estar- plenament tranquils ja que enguany ens allotgem a
l’Alberg de La Molina. Un alberg de XANASCAT gestionat directament per la Generalitat,
organisme que precisament vetllarà per al compliment de tots els protocols i qui precisament està
redactant-ne les guies. Sabem del seu garantisme i professionalitat.

Prevenció i Salut
Rentat de mans higiènic sistemàtic
Ens entrenarem en la tècnica de rentat de mans efectiu ABANS i DESPRÉS de cada activitat.
Cada grup de convivència en el seu punt de rentat específic. Amb tovalloletes d’un sol ús i sabó.
L’allotjament disposarà de dispensadors de solució hidroalcohòlica en els punts clau com les
entrades, accés al menjador etc... i els monitors també disposaran de dispensadors de individuals
per als seus grups per a desinfeccions profundes més freqüents.
Ús de mascaretes
Si durant l’activitat es pot mantenir una distància més gran de 2 metres no serà necessari
utilitzar la mascareta dins del mateix grup. Si que la farem servir en situacions de major
proximitat.
Els monitors disposaran de mascaretes per a ells i per als infants en situacions de proximitat (com
per a practicar una cura.)
Us demanarem que els infants portin mascaretes no reutilitzables per a altres situacions en les què
hagin de fer-la servir tots (com per exemple en cas d’evacuació amb transport públic) o per a una
visita a un centre mèdic en cas d’una lesió o malaltia habitual.
Llistats de comprovació de símptomes
Farem un seguiment diari de l’estat de salut d’infants i monitors que haurem de mantenir
actualitzat i a disposició de les autoritats. Disposarem de check-lists per a la ràpida
identificació de símptomes als participants i als monitors/es.
Ja sabem per exemple que a l’arribada dels participants es farà una comprovació de la
temperatura amb termòmetre frontal.

Distància de seguretat, espai per participants i protocols de neteja i desinfecció
A l’allotjament, la distància base entre persones a mantenir serà sempre de 2 metres.
Els espais seleccionats per a realitzar les activitats en interior tindran com a mínim 4 m2 d’espai
per a cada participant.
Això té un efecte directe en la ocupació de les habitacions, l’ús d’espais compartits com el
menjador i la ocupació de sales i espais comuns. Vetllarem en tot moment amb la plena
col·laboració de l’allotjament per tal de complir aquestes especificacions.
Sabem per exemple, que les separacions entre els caps a les habitacions haurà de ser de 2m i que
s’hi podran aplicar mampares però de ben segur que això reduirà possiblement la ocupació més
d’un 40%. Com us diem, estem pendents encara de l’allotjament en aquest extrem.
En breu us podrem especificar quina capacitat tindrà el menjador o bé quina ocupació podran tenir
les habitacions. Us assegurem que estaran amples... i que amb tota probabilitat harem de realitzar
torns en diferents espais amb les neteges i desinfeccions intercalades que sigui necessari per a
garantir-ne la idoneïtat.
Les instal·lacions interiors es ventilaran 3 cops al dia un mínim de 10 minuts.
La neteja i desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Es garantirà la
desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les
escales, fonts d’aigua, ... etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran
després de les activitats i dels àpats.
El material d’ús comú, entre usos per part de diferents grups de convivència també es desinfectarà.
Durant els àpats prestarem especial atenció a tots els aspectes relacionats ja no només amb la
seguretat alimentària, sinó també en tot allò relatiu a què els infants no comparteixin ni estris ni
menjar. També en les excursions en les què cada infant haurà de portar la seva pròpia cantimplora
com ja acostuma a ser habitual.
La roba de llit proporcionada per l’allotjament serà rentada a alta temperatura (+60ºC) i
ventilarem sacs de dormir durant 2 hores cada dia.
Us demanarem a la llista de material una sèrie d’estris personals. Per exemple: les tovalloles de
bany han de venir de casa i netes també a alta temperatura.

RESUMINT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La Molina, en zona segura i allotjament garantista.
Dates d’estades en moment de Nova Normalitat
Grups de convivència de 10 infants “aïllats”
Necessitarem una Declaració responsable de Salut
Preferència per realització d’activitats a l’aire lliure
2 metres de distància i 4m2 per infant
Protocols de prevenció, desinfecció i manipulació
Responsable de seguretat i higiene amb formació
Mascaretes i hàbits d’higiene
Seguiment constant de símptomes

I per sobre de tot....
LES COLÒNIES SÓN UN ESPAI, MÉS QUE MAI, NECESSARI PER ALS
INFANTS.
No els privem d’aquesta oportunitat de gaudir i aprendre

Algun dubte més?
Si? No dubteu a escriure’ns a:

info@danijimenezsciencecamps.com

INFORMACIÓ / INSCRIPCIONS
www.danijimenezsciencecamps.com
info@danijimenezsciencecamps.com
COMUNICACIÓ
620 929 923
info@danijimenezsciencecamps.com

