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Introducció 
 
 

Aquest protocol ha estat dissenyat com una part del conjunt de protocols i actuacions 

emmarcades dins de les accions contra la situació de contaminació per agent biològic, com és la 

COVID-19. 
 

El seu contingut serà d’aplicació per a totes les instal·lacions esportives que disposin de piscina. 

Totes les activitats vinculades a aquestes instal·lacions hauran de seguir les indicacions d’aquest 

protocol i fer les adaptacions corresponents, segons les característiques del centre. 
 

La vigència del mateix serà d’aplicació des del moment de la seva publicació i fins al moment en 

que es surti de la situació d’alarma per la pandèmia o es defineixi un nou protocol que substitueixi 

aquest. 
 

El disseny del present protocol s’ha fet en base a la normativa existent en el moment de la redacció 

del document i seguint les instruccions marcades pel Ministerio de Sanidad en el seu document 

de “Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del COVID-19”, 

de 14 de maig de 2020. 
 

Totes les indicacions d’aquest protocol han de seguir les instruccions marcades per les Autoritats 

Sanitàries. En el cas de possibles ambigüitats o contradiccions, sempre seran d’aplicació les 

mesures indicades per les autoritats sanitàries o aquelles que siguin més restrictives en favor de 

la Seguretat i Salut dels treballadors i els usuaris. 
 

La Direcció de cada centre serà la figura responsable de l’adopció d’aquest protocol, executant les 

activitats necessàries d’informació i formació dels treballadors i d’adaptació dels llocs de treball, 

per dur-lo a terme. 
 

Només l’Equip d’Animació té la potestat de modificar o anular total o parcialment el contingut i 

les mesures d’aquest protocol. 
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Entorn 

En l’etapa de “Nova Normalitat” es contempla l’ús de piscines i espais de pràctica esportiva, 

sense restricció a la l’activitat més enllà de la que pugui sorgir per l’aplicació de les normes 

bàsiques de seguretat. 
 

La COVID-19 és un virus amb un membrana lipídica externa, el que fa més fàcil poder eliminar-ho. 

Un bon manteniment de la piscina i dels espais de pràctica esportiva, amb una bona neteja i una 

desinfecció correcta (amb clor o brom) permet inactivar el virus. 
 

Per tant el problema es focalitza en la interacció de les persones sense respectar les distancies 

mínimes de seguretat. 
 

Cal entendre que serà necessari extremar les mesures de seguretat en aquells espais com ara 

entrades, vestuaris, platja de la piscina, etc. 

 

És important definir una sèrie de termes per entendre les mesures a aplicar a les instal·lacions de 

piscines. 

 

Grup de convivència 

A l’entorn educatiu, s’ha definit aquest terme per justificar l’adopció d’una sèrie de mesures més 

flexibles respecte al distanciament social. 
 

En el cas del Poliesportiu, caldrà considerar cada grup i avaluar si es tracta d’un grup de 

convivència estable (només es tindrà en compte com a grup estable aquell que coincideix amb el 

grup estable de l’escola o entitat a la que pertany). 
 

Els grups d’activitats extraescolars no seran considerats grups de convivència estables. 
 

Grup de convivència estable: és aquell grup de persones (tant alumnat com professorat) que es 

manté en contacte d’una forma continua i estable, amb una relació propera i quotidiana. El grup 

de convivència estarà format per un grup estable d’alumnes, el tutor o tutora i altres docents o 

personal de suport educatiu, si majoritàriament treballen amb aquest grup. 
 

El personal de suport educatiu només pot formar part d’un sol grup de convivència. 
 

Preferiblement, un grup de convivència tindrà uns espais assignats per desenvolupar les seves 

activitats. Aquest espai serà l’espai de referència. 

 
 

Casos 

Cas confirmat: hi ha dues possibles situacions: 

Amb infecció activa: 

 Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós i amb PCR positiva. 
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 Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós, amb PCR negativa i resultat 

positiu a IgM per serologia d’alt rendiment (no test ràpid). 

 Persona asimptomàtica amb PCR positiva i amb Ig G negativa o no realitzada. 

Amb infecció resolta: 

 Persona asimptomàtica amb serologia Ig G positiva independentment del resultat 

de la PCR (positiva, negativa o no realitzada). 
 

Cas probable: cas d'infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb 

un diagnòstic de COVID-19 i resultats de PCR negatius, o casos sospitosos amb PCR no concloent. 
 

Cas sospitós: cas amb infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat que 

cursa, entre altres, febre, tos o sensació de falta d’aire. Altres símptomes com ara odinofàgia, 

anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre d’altres, poden ser 

considerats símptomes de sospita per infecció de SARS-CoV-2. 
 

Cas descartat: cas sospitós amb resultat de PCR negativa i IgM negativa (si s’ha fet aquesta prova) 

i que no presenta cap altra sospita clínica. 

 
 

Exposició al risc 

Les mesures de prevenció que caldrà adoptar al centre es basen en la informació recopilada durant 

l’avaluació de riscos per exposició específica. En aquest context el Ministerio de Salud defineix els 

possibles escenaris: 
 

Exposició de risc: aquelles situacions laborals en les quals es pot produir un contacte estret amb 

un cas sospitós o confirmat d'infecció pel SARS-CoV-2. 
 

Exposició de baix risc: aquelles situacions laborals en les quals la relació que es pugui tenir amb 

un cas sospitós o confirmat, no inclou contacte estret. 
 

Baixa probabilitat d'exposició: treballadors/es que no tenen atenció directa al públic o, si la tenen, 

es produeix a més de dos metres de distància, o disposen de mesures de protecció col·lectiva que 

eviten el contacte (mampara de cristall, separació de cabina d'ambulància, etc.). 
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En el cas del personal de les instal·lacions amb piscina, donat que es troben en contacte amb un 

públic general, es pot considerar que tots els llocs de treball es troben en un escenari de Baixa 

Probabilitat d’Exposició o d’Exposició de Baix Risc. 
 

Per aquesta raó i seguint les indicacions de la resolució LST 1648/2020, de 8 de juliol, tot el 

personal farà ús de mascaretes higièniques. 

 
 

Contacte estret 

Es classifica com a contacte estret: 
 

 Qualsevol persona que hagi proporcionat cuidats mentre  el  cas  presentava  

símptomes: personal sanitari que  no  ha  utilitzat  les  mesures  de  protecció  

adequades, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic 

similar. 
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 Convivents, familiars i persones  que  hagin  estat  en  el  mateix  lloc  que  un  cas 

mentre el cas presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un 

temps d'almenys 15 minuts. 

 Es considera contacte estret en el mitjans de transport públic (avió, tren o altres de llarg 

recorregut) a qualsevol persona situada en un radi de 2 seients al voltant d’un cas i a la 

tripulació o personal equivalent que hagi tingut contacte amb el cas. 
 

El període per considerar un contacte estret serà de 2 dies abans de l’inici de símptomes del cas 

fins al moment en que el cas és aïllat. En el cas de casos asimptomàtics confirmats per PCR, es 

consideraran contactes estrets a partir de 2 dies abans de la data de diagnòstic. 

 
 

Població vulnerable 

Es defineixen com a grups vulnerables per a COVID-19, segons les dades del Ministerio de Sanidad 

a data 2 de Juny, totes aquelles persones amb diabetis, malaltia cardiovascular (inclosa la 

hipertensió), malaltia pulmonar crònica, insuficiència renal crònica, immunodeficiència, càncer en 

fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i 

majors de 60 anys. 

 
 

Treballador/a especialment sensible 

El personal que sigui considerat vulnerable davant del COVID-19, serà considerat treballador/a 

especialment sensible sempre que el desenvolupament del seu treball comporti un augment del 

risc associat a l’exposició del virus. En aquest casos, el SPS (Servei de Prevenció de la Salut) haurà 

d’estudiar el cas i determinar si cal aplicar mesures específiques de protecció de la Salut. 
 

Per fer-ho, El Ministerio de Salud emet la Guia d’actuació per la Gestió de la Vulnerabilitat i el risc 

en àmbit no sanitaris o sociosanitaris. 

 
 

Mascaretes 

Mascareta higiènica: són un tipus de màscares no mèdiques, és a dir, no estan destinades per a 

la seva utilització per professionals sanitaris, però el seu procés de fabricació segueix unes 

especificacions tècniques prefixades. Poden ser reutilitzables (especificació tècnica UNE 

0065:20202) o no reutilitzables (especificacions tècniques UNE 0064-1:20203 i UNE 0064-2:20204). 
 

Mascareta quirúrgica: una mascareta mèdica (també coneguda com a mascareta quirúrgica) és 

un producte sanitari que cobreix la boca, el nas i el mentó, assegurant una barrera que limita la 

transmissió d'un agent infecciós entre el personal sanitari i el pacient. El personal sanitari les 

utilitzen per a reduir i / o controlar la propagació de les gotes respiratòries. Aquestes màscares 

també poden ser indicades en població general. La mascareta quirúrgica compleix amb la UNE EN 

14683:2019+AC: 2019. 
 

Mascareta FFP: un respirador o màscara filtrant (FFP) és un equip de protecció individual dissenyat 

per  a  protegir  a  l'usuari  de  l'exposició  a  contaminants  de  l'aire  (per  exemple,  enfront  de 
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l'adquisició de malalties infeccioses transmeses per via aèria mitjançant la inhalació de partícules 

infeccioses inferiors a 5 micres de diàmetre). Els respiradors són utilitzats principalment per 

personal sanitari per a protegir-se, especialment durant els procediments de generació d'aerosols. 

Els respiradors no són apropiats per al seu ús com un mitjà de control de la font ja que no 

impedeixen l'alliberament de partícules respiratòries exhalades de l'usuari/a al medi ambient. Els 

respiradors compleixen amb requisits definits en la norma europea (UNE 149: 2001 + A1: 20091). 

 

 
Desinfecció de superfícies 

La supervivència del virus de la COVID-19 a superfícies esta lligada al tipus de material que ens 

podem trobar a les instal·lacions. Per exemple, el virus té una supervivència de: 
 

 48 hores en acer inoxidable 

 72 hores en material plàstic (segons temperatura i humitat) 

 Menys de 6 hores en paper 

 48 hores en teixits, fusta o vidre 

 
La desinfecció consisteix en la eliminació o desactivació del virus sobre la superfície a tractar. 

Aquest virus s’inactiva després de 5 minuts en contacte amb desinfectants d’ús públic com la 

lleixiu o amb un solució d’hipoclorit sòdic que contingui 1000 ppm de clor actiu (dilució 1:50 de 

lleixiu amb un concentració de 40-50g/litre acabada de preparar). Aquest temps es redueix a 

concentracions superiors. 
 

També es pot desactivar el virus amb productes desinfectants de base alcohòlica que han de 

portar un mínim d’un 60% d’alcohol isopropílic. 
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Organització 

A nivell organitzatiu caldrà tenir en compte els següents punts. 
 
 

Generals 

Dins del centre, la Direcció assumirà la responsabilitat de la gestió i coordinació dels casos de 

COVID-19. De la mateixa manera, serà la responsable de la implantació d’aquest protocol i de totes 

les mesures extraordinàries que puguin derivar de la possible evolució de la pandèmia. 
 

Donades les característiques d’aquest tipus d’instal·lacions i els seus usuaris, no es considerarà 

l’existència de grups de convivència estables propis de la instal·lació. Si que es podran considerar 

aquests, si son coincidents amb el grup de convivència estable del centre escolar o entitat 

d’origen. 
 

En aquest segon cas, el personal de la piscina es considerarà com monitor o docent de suport 

extern al grup de convivència i haurà d’actuar com a tal, respectant la distancia de seguretat i 

portant mascareta. 
 

Caldrà que la Direcció del centre faci un càlcul de l’aforament màxim permès per tots aquells 

espais disponibles al centre, per tal de garantir les mesures de distanciament. A l’entrada de cada 

espai es col.locarà un cartell informatiu amb l’aforament màxim. 
 

Queda prohibit superar aquest aforament marcat per la Direcció del centre. En cas de necessitat 

s’hauran d’organitzar torns per a l’ús dels espais i fer neteja i desinfecció entre dos torns. 

En el càlcul de l’aforament caldrà tenir en compte les mesures de distanciament social: 
 

 Distància mínima de 1,5 metres entre dues persones de grups de convivència diferents. 

 Cada persona tindrà un espai mínim de 2,5m2 

 Dins d’un mateix grup de convivència es garantirà un distanciament de 1 metre entre dues 

persones. 

 Els vestidors també hauran de garantir aquestes mesures. 

 Els ascensors només es faran servir pels treballadors o usuaris amb necessitats especials. 

El seu aforament serà de 1 persona o 2 persones, si son del mateix grup de convivència. 

Caldrà desinfectar la botonera en entrar i sortir de l’ascensor. 

 Si l’espai es compartit per més d’un grup (com ara la zona de platja de la piscina), caldrà 

garantir una separació mínima de 3 metres entre dos grups. Dins de l’aigua, la separació 

es farà per carrils garantint el 1,5 metres de distancia. 

 Les zones on només accedeixin treballadors o treballadores han de garantir els 1,5 metres 

de separació entre ells. Si no fos possible, caldrà definir torns (de forma que no 

coincideixin). 

 
 

La Direcció del centre, o la persona que aquesta designi, serà la responsable de fer la comprovació 

diària del centre conforme s’ha fet la neteja i desinfecció i es disposa de gel hidroalcohòlic i 

desinfectant per al personal i usuaris. Es mantindrà un registre de la comprovació feta. 
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Assistència al centre per part del personal 

El personal propi haurà de complir els següents requisits: 
 

 Tot el personal, abans de la seva incorporació al lloc de treball haurà de fer l’estudi de 

vulnerabilitat, responent al següent formulari de forma telemàtica. Aquest formulari es 

troba a: 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y_w8_cDPcUKqD9PZubf9gUfkbe 

4c8q9OkcGbco2YJkFURFpGUk9IQzAwWVdNTU5VSlBNSUE3NlU4My4u 
 

Si el Servei de Prevenció de la Salut, Ibersys, ho considera necessari contactarà amb el 

treballador o treballadora per demanar més informació de les patologies o estat de salut 

indicat i emetre el corresponent estudi de vulnerabilitat. 

Aquell personal que hagi fet l’estudi de vulnerabilitat amb anterioritat, no serà necessari 

que el torni a fer, a no ser que hagi patit alguna variació en les patologies notificades. 
 

 Com a requisit bàsic per poder assistir al centre de treball, caldrà garantir l’absència de 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o altres quadres infecciosos. 

Es considera símptomes compatibles amb la COVID-19 la febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar general i diarrees. 

No ser convivent o contacte estret d’un cas positiu o sospitós en els darrers 14 dies. 

 
 Cada treballador o treballadora haurà de signar una declaració responsable conforme no 

presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 ni es considera un contacte estret i 

conforme es compromet a fer un seguiment personal de l’aparició de símptomes i no 

assistir al centre en cas d’aparició d’aquests. 

 El centre portarà a terme un registre de la comprovació dels símptomes per part dels 

treballadors de forma diària, on s’indicarà només el resultat d’aquesta comprovació. No 

es guardarà cap dada de temperatura o de patologies relatives als treballadors. 

 Tots els treballadors hauran de portar mascareta higiènica des del moment que entren al 

centre. Aquesta només es podrà retirar quan el treballador realitzi activitats incompatibles 

amb l’ús de mascareta. 

 
 

Assistència al centre per part de personal extern 

Totes aquelles empreses o entitats que portin treballadors o usuaris al centre hauran de complir 

els següents requisits: 
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 L’entitat haurà de signar una declaració responsable conforme es compromet a vigilar la 

presencia de simptomatologia compatible amb la COVID-19, tant dels seus treballadors 

com dels usuaris que porta al centre. 

L’entitat signarà la declaració responsable conforme es coneixedora de la situació actual 

de pandèmia i dels riscos que aquesta comporta, acceptant l’adopció de les mesures que 

siguin necessàries segons l’evolució de la pandèmia. 

Es compromet a informar d’un possible cas sospitós o confirmat de COVID-19 i a no portar 

al centre a ningú que presenti símptomes, sigui cas sospitós o confirmat de COVID-19, es 

trobi en aïllament o sigui un contacte estret. 

En el cas d’usuaris, haurà de garantir que ha fet la comprovació de que cap usuari presenta 

patologies cròniques complexes que poden augmentar el risc de contraure el virus o que 

disposa d’informe mèdic que determina la idoneïtat de l’activitat. Aquestes patologies 

son: 

o Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 
respiratori. 

o Malalties cardíaques greus. 
o Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors). 
o Diabetis mal controlada. 
o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
 Caldrà fer entrega d’un resum de les mesures de prevenció que cal seguir dins del centre 

i conservar el registre de l’entrega. 

 L’empresa externa haurà de garantir que els treballadors que accedeixin al centre no es 

troben en situació de ser considerats població vulnerable i/o especialment sensible, abans 

d’entrar al centre. 

 L’empresa externa haurà de garantir que els seus treballadors han rebut formació 

específica en COVID-19 i com evitar la seva propagació. 

 Els treballadors i/o usuaris externs hauran de fer servir en tot moment la mascareta que 

determini el seu SPRL (higiènica, quirúrgica o FFP2) durant els temps que estiguin al centre. 

 
 

Assistència al centre per part de les famílies 

Queda expressament prohibit l’accés al recinte per part de les famílies. 
 

De forma excepcional, s’autoritzarà l’accés d’un únic acompanyant per usuari en aquells casos en 

que l’usuari requereixi d’ajuda (menor de 7 anys o necessitats especials). 
 

L’acompanyant haurà de portar sempre la mascareta, fer un rentat de mans previ a l’entrada i 

mantenir la distància de seguretat amb la resta d’usuaris i/o personal. Aquesta persona haurà 

d’estar lliure de simptomatologia compatible amb la COVID-19. 
 

L’accés de l’acompanyant quedarà restringit als espais que el personal del centre determini. 
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Adaptació dels Espais 
 

 Els espais de piscina i pràctica esportiva s’hauran de garantir una ventilació adient per al 

volum d’activitat. De forma que, com a mínim, es faci una ventilació 5 cops al dia i, si és 

possible, a cada sortida d’un grup d’usuaris. 

La ventilació, sempre que sigui possible es farà per mitjans naturals, obrint portes i/o 

finestres. Si la climatologia ho permet, aquestes es quedaran obertes durant l’horari 

d’obertura del centre. 

En el cas de tractar-se d’una piscina a l’aire lliure no caldrà portar control de la ventilació. 

 
 Els vestidors que es facin servir per grups, també hauran de garantir una ventilació mínima. 

Aquesta es farà abans d’entrar un grup i al sortir, per un temps mínim de 5-10 minuts. 

Si el vestidor es fa servir per un grup de convivència estable, es podran fer servir totes les 

places disponibles. 

Si el vestidor es fa servir per grups no estables, caldrà limitar el seu ús de forma que és 

respecti la distància de seguretat de 1,5 metres entre persones i una superfície de 2,5m2 

per persona. 

Els vestidors hauran de ser netejats i desinfectats a cada canvi de grup. 

Aquests espais disposaran d’un registre que cal omplir cada cop que es fa servir l’espai, 

on s’indica el grup que fa ús de l’espai i el responsable de la neteja i desinfecció. 

 
 El centre disposarà de contenidors específics pels residus generats en aplicació de les 

mesures de prevenció per la COVID-19, com ara mascaretes, mocadors d’un sol ús, etc. 

Aquests contenidors es col·locaran de forma visible distribuïts per tot el centre i amb 

cartelleria específica que els identifiqui. Tots ells hauran de contenir bossa d’escombraries 

i, preferiblement, tindran tapa i pedal. 

La Direcció del centre comunicarà al seu Servei de neteja l’existència d’aquests 

contenidors així com la necessitat de retirar els residus de forma diària i col·locar sempre 

bossa d’escombraries. 

Les empreses de neteja hauran de buidar les papereres amb les bosses tancades i 

depositar-les en els contenidors grisos (rebuig). 

 
 La Direcció del centre ha d’identificar un espai en el que pugui tractar l’aparició d’un cas, 

durant la jornada. Aquest espai s’haurà de poder tancar, mantenir la distància de 

seguretat de 1,5m entre 3 persones i reduir el contacte amb materials o altres elements 

existents. 

Aquest espai haurà d’estar senyalitzat com “ESPAI DE CONFINAMENT PER COVID-19”. 

Preferiblement no es farà servir per altres activitats. S’haurà de mantenir sempre net i 

desinfectat. 

 
 A dins de la piscina, els grups de convivència faran servir carrils de forma exclusiva. Els 

grups que no son de convivència hauran de respectar el distanciament entre tots els 

membres i limitar l’ús dels carrils a la capacitat que determini el centre. 

L’ús de qualsevol material dins de la piscina serà individual i no es podrà compartir amb 

cap altra membre. Caldrà fer la desinfecció posterior al seu ús. 
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 Es definiran circuits de recorregut pel centre identificant el sentit de moviment de la gent 

per evitar creuaments i/o aglomeracions. 

Aquests circuits estaran marcats amb fletxes que indiquin el sentit de moviment. Si hi ha 

espais amb dos carrils de circulació, caldrà indicar-ho (franges a terra, separadors físics, 

etc). 

 

Entrades/ sortides al centre 

 Si és possible, el centre definirà una entrada específica per a grups externs, separada de 

la resta d’usuaris habituals. 

Aquesta entrada haurà de minimitzar el recorregut pel centre que realitza el grup i evitar 

creuaments amb altres grups existents o usuaris aliens al grup. 

Totes les entrades i sortides disposaran de gel hidroalcohòlic per fer un rentat i desinfecció 

de mans de tots els usuaris. 

 Si hi ha més d’un grup que ha d’entrar o sortir en el mateix horari, s’organitzarà de tal 

manera que els grups es separin per un espai de temps de 5 minuts entre ells. 

 Les famílies no podran accedir al recinte de l’escola, excepte per indicació del personal del 

centre. En aquest cas, només serà un membre per usuari/a i seguint les normes marcades 

pel centre (mascareta, rentat de mans, distància de seguretat i desinfecció de sabates). 

 Tothom que accedeixi al centre haurà de dur la mascareta (tret d’excepcions justificades 

per edat o malaltia) i mantenir-la fins arribar a la zona de platja de la piscina. Dins dels 

vestuaris caldrà mantenir l’ús de mascareta, a no ser que es trobi dins d’un grups estable 

i sense la presència d’altres persones. 

 
 

Vestuaris 

Als vestuaris caldrà tenir en compte: 
 

 Cal fer un rentat de mans en entrar i sortir dels vestuaris. 

 Cal que tots els usuaris deixin les seves pertinences recollides a la seva bossa. 

 És obligatori l’ús de mascaretes, per al personal indicat. 

 No es pot compartir cap element entre diferents membres, siguin o no del mateix grup 

estable. 

 El vestuari no podrà fer-se servir per dos grups de forma simultània. Caldrà esperar la 

sortida d’un grup i la neteja, ventilació i desinfecció de l’espai, per poder entrar un altre 

grup. 

 Si no es tracta d’un grup estable caldrà separar tots els usuaris de manera que respectin 

el distanciament de 1,5 metres. 

Opcionalment, el centre podrà marcar els espais fer indicar el distanciament de 1,5 metres. 

 S’eliminen les dutxes, les fonts, assecadors i altres elements amb botoneres en els que 

no es pugui garantir una desinfecció entre un ús i el següent. 
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Cantina / Vending 

 El personal que hi hagi a l’espai cantina haurà d’anar sempre amb mascareta. 

 Caldrà col·locar un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada de la cantina. 

 Caldrà senyalitzar a terra les distancies de seguretat per evitar aglomeracions. 

 En el cas de tractar-se d’un espai tancat, caldrà fer el càlcul de l’aforament màxim i indicar- 

ho a l’entrada. Caldrà ventilar l’espai amb una periodicitat mínima de 2 hores. 

 Es recomana no fer ús de diners en metàl·lic. Caldrà comprar tiquets, abonaments o altres 

elements que evitin l’ús de monedes i/o bitllets i la devolució de canvi. 

 Els articles que estiguin a la venda a la cantina estaran completament embolicats i 

protegits. 

 Queden prohibits els elements d’ús comú com ara tovallolers, dispensadors de sucre o 

salses, màquines de vending o fonts d’aigua. 

 Només es servirà menjar o beguda per emportar. No es permet la consumició a la mateixa 

cantina, excepte si hi ha un espai exterior habilitat per aquesta finalitat i garantint les 

distàncies de seguretat. 

 
 

Grades de la piscina i pista poliesportiva 

 Queda prohibit l’accés a les grades de les piscines i la pista poliesportiva. 

 Caldrà bloquejar el seu accés, tant des de la platja de la piscina com des dels passadissos 

del centre, indicant “ESPAI TEMPORALMENT TANCAT”. 

 Caldrà mantenir els espais ventilats en tot moment. 

 

Platja de la piscina i zones de trànsit 

 Es recomana per als usuaris, assistir amb un calçat específic per a la piscina. Els 

treballadors hauran de portar un calçat exclusiu per la zona de la piscina que no es podrà 

fer servir fora d’aquesta zona. 

 La Direcció del centre ha de delimitar o marcar el terra per separar els diferents grups 

d’usuaris i permetre el distanciament social. 

Si cal, reordenarà els sentits de desplaçament dins de l’espai per evitar el major nombre 

de creuaments entre grups i/o usuaris/ies. 

 Els usuaris hauran de deixar les seves pertinences a l’espai assignat per al seu grup, sense 

que això entorpeixi el desplaçament de persones, envaeixi altres zones o entri en contacte 

amb les pertinences d’altres persones. 
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Mesures preventives d’higiene 
 

Normes higièniques bàsiques 

Caldrà seguir en tot moment les normes bàsiques a nivell d’higiene marcades pel Ministerio de 

Sanidad i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 

 Distància social. Mantenir una distància de 1,5m de separació entre persones (ja siguin 

part del personal o alumnat). 

 Rentat de mans. Rentat amb aigua i sabó. Fer rentats de forma freqüent, entre 15-20  

vegades al dia i amb una duració mínima de 40-60 segons. 

Es pot fer servir qualsevol tipus de sabó, ja sigui sòlid o líquid. De forma alternativa es pot 

fer servir una solució hidroalcohòlica, però per ser efectiva, les mans han d’estar netes 

(per això és millor aigua i sabó). 

 
El rentat de mans es farà, per part del personal: 

o En entrar i sortir del centre 

o En iniciar i acabar una activitat 

o En anar als serveis 

o Al fer un canvi de grup 

o En entrar i sortir de la zona de la piscina 

o En atendre un alumne o alumna. 

o Com a mínim cada 2 hores 

 
El rentat de mans per part dels usuaris es farà: 

o En entrar i sortir del centre 

o En iniciar i acabar una activitat 

o Abans i després d’anar als serveis 

o En entrar i sortir del vestuari. 

 
Caldrà col·locar cartells informatius de la forma de rentar les mans a tots els punts de 

rentat de mans del centre. 

 
 Seguir l’etiqueta higiènica. Tapar el nas i la boca al tossir, ja sigui amb mocadors d’un sol 

ús o amb la part interna del colze. 

Evitar tocar les mucoses del nas, la boca o els ulls sense haver-se rentat les mans 

prèviament. 

 Ventilació. Renovar l’aire dels espais que es faran servir per treballar. S’ha de fer un mínim 

de 2-3 vegades al dia i un temps mínim de 5-10 minuts. 

 Simptomatologia. No acudir al centre si s’observen símptomes compatibles amb un cas 

de COVID-19. En aquest cas, avisar a la persona responsable del centre i contactar amb el 

061 per seguir les indicacions de les Autoritats Sanitàries. 
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Normes higièniques especifiques 

 
Caldrà tenir en compte els següents punts: 

 

 L’ús de mascareta serà obligatori en tots els espais del centre i en tots els desplaçaments 

pel centre, tant per personal com pels usuaris. 

 

Quadre d’indicacions d’ús de mascareta per edats, segons Generalitat Catalunya. 

 
 No es podran portar elements de joc (o d’ajuda a l’activitat) externs al centre. Tots els 

elements seran facilitats pel centre i amb la corresponent neteja i desinfecció entre un ús 

i el següent. Es portarà un registre de les desinfeccions dels materials i dels responsables 

que ho han portat a terme. 

 
 L’aigua de la piscina serà tractada de forma que, dins dels límits establerts per al 

RD742/2013, disposi del màxim de producte desinfectant possible per poder afavorir la 

inactivació del virus. 
 

Segons dades la de la OMS amb una concentració residual de clor lliure de >0,5 mg/l a 

l’aigua, en un temps de 30 minuts i un pH<8, és suficient per eliminar el virus. 
 

El personal tècnic del centre serà el responsable de mantenir els nivells de pH i clor dins 

d’aquests marges. Portarà un control amb registre, un mínim de 3 vegades al dia, 

d’aquests valors. 
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Protocol de neteja i desinfecció 
 

Caldrà disposar del document de freqüències de neteja i desinfecció del centre. Aquest haurà de 

complir, com a mínim, el que marca el Departament de Salut. 

 

Caldrà seguir les següents mesures de neteja i desinfecció: 
 

Personal de piscina: 
 

 Serà el responsable de que cada grup que entri a la zona de la piscina compleixi amb la 

neteja i desinfecció de mans marcada pels protocols. 

 Serà el responsable de fer la desinfecció de les superfícies d’ús comú en el moment de 

canvi de grups. 

 Serà responsable de supervisar el bon funcionament del sistema de neteja de l’aigua de 

la piscina i del seu tractament. 

 
Serveis de neteja: 

 

 La Direcció del Centre serà la responsable de validar de forma diària que s’ha fet la neteja 

i desinfecció del centre i s’han seguit les pautes establertes. 

 El servei de neteja haurà de portar un registre de les accions de neteja i desinfecció, 

indicant la persona, data i hora en que es fa cada acció. 

 Caldrà posar especial atenció als elements comuns de major ús: baranes, portes, panys, 

mostradors, etc. 

 
 

Protocol de desinfecció 

El producte desinfectant pot ser un producte de base clorada o de base alcohòlica. La seva 

preparació dependrà de les instruccions del fabricant i de si es tracta d’un producte concentrat o 

d’ús directe. 
 

En qualsevol cas, caldrà fer servir polvoritzadors per aplicar el producte i draps de paper d’un sol 

ús. 
 

Si es fan servir baietes de més usos caldrà fer una neteja i desinfecció d’aquestes, de forma 

periòdica (diàriament). 
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Procés: 
 

 Es farà l’aplicació del producte directament des de l’ampolla a una distància entre 40-50 

cm, si es tracta de superfícies. En el cas de ordinadors o altres elements informàtics, cal 

fer servir només un producte de base alcohòlica d’una sola aplicació. 

 Es deixarà actuar un temps d’entre 2 i 5 minuts. 

 Es netejarà la superfície amb un drap de paper d’un sol amb aigua per deixar la superfície 

neta i lliure de producte clorat. 

 Llançar els draps de paper a la paperera. 

 

 
NOTA: en el cas de fer servir producte de base alcohòlica, el procés consisteix en l’aplicació del 

producte amb polvoritzador i deixar evaporar uns minuts o netejar directament amb un drap de 

paper d’un sol ús. 
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Actuació en cas de contagi 
 

S’estableix el següent protocol d’actuació: 
 

Primer, caldrà definir a cada centre la figura de la persona que gestionarà i acompanyarà al cas 

identificat amb símptomes. Aquesta figura serà el Director o Directora del centre o la persona que 

aquest/a dessigni. En endavant serà el RESP_CENTRE. 
 

Segon, caldrà que la Direcció del centre determini on es trobaran els EPI’s necessaris per poder 

tractar el cas sospitós. La ubicació d’aquests ha de ser tal que sigui coneguda per totes les persones 

que poden arribar a interactuar amb el cas identificat (Director/a, Monitors, Resp. de Piscina, 

recepció...). També ha de ser una ubicació accessible per totes aquestes persones en qualsevol 

moment. 
 

El centre haurà de definir la figura responsable si el centre es manté operatiu en algun moment 

del dia, sense que cap d’aquestes figures, descrites anteriorment, es trobin al centre (fora 

d’horaris habituals, caps de setmana, etc). 
 

Tercer, com a mesura d’adaptació dels espais, la Direcció del centre haurà definit i bloquejat un 

espai per aïllar el cas identificat. Cal recordar que aquest espai ha d’estar senyalitzat i no permet 

un ús compartit amb altres activitats. Totes les figures abans esmentades hauran de ser 

coneixedors de quin és l’espai assignat i tenir accés al mateix en tot moment. 

 
 

Personal intern i/o extern 

Si un treballador o una treballadora identifica símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre 

es troba al centre, de forma immediata contactarà amb el RESP_CENTRE. 
 

El/la RESP_CENTRE es col·locarà una mascareta FFP2 i s’entregarà una altra al treballador o 

treballadora per a que també se la col·loqui. També li farà entrega d’uns guants per a que el 

treballador o treballadora pugui recollir totes les seves coses. 
 

Un cop tot recollit, el treballador/a acudirà al CAP i seguirà les instruccions que aquest li pugui 

donar. Si el treballador/a no pot abandonar el centre per si mateix/a, el/la RESP_CENTRE 

l’acompanyarà fins a l’espai de confinament del centre i trucarà a un familiar per donar-li suport. 

Si fos necessari trucaria al 061 per rebre suport sanitari urgent. 
 

En tot moment, el/la RESP_CENTRE mantindrà la distància de seguretat amb el treballador o 

treballadora i la mascareta posada. 
 

Com a mesura preventiva, el treballador o treballadora es mantindrà en aïllament fins rebre 

resposta del CAP sobre si és un cas positiu o no. En cas de ser positiu, seran els Serveis Sanitaris 

(Salut Pública) qui determinarà els contactes estrets i la necessitat d’aïllament. 
 

El/la RESP_CENTRE donarà instruccions per a que es netegin i desinfectin els espais on ha estat el 

treballador o la treballadora, així com l’espai de confinament. Aquests espais no es podran fer 

servir des del moment en que es detecta el cas, fins que tornin a estar desinfectats. 
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Tot el material considerat residu que hagi estat en contacte amb el cas sospitós es ficarà en una 

bossa tancada i aquesta en una segona bossa, abans d’ajuntar-ho amb la resta de residus d’aquest 

tipus. 
 

El/la RESP_CENTRE haurà de mantenir informats al Servei de Prevenció Propi sobre l’evolució del 

cas. 

 
 

Usuaris 

Si s’identifica un cas sospitós de COVID-19 entre els usuaris caldrà avisar al monitor o responsable 

de la instal.lació per donar avís a la Direcció del centre (en endavant RESP_CENTRE). 
 

El/la RESP_CENTRE es col·locarà una mascareta FFP2 i s’entregarà una altra a l’usuari i el seu tutor 

(si fos el cas), juntament amb uns guants. Aquest/a haurà de recollir les seves pertinences i 

quedar-se a l’espera a l’espai de confinament. 
 

Paral·lelament, es farà l’assignació d’un nou vestidor al grup i es traslladaran totes les bosses al 

nou espai. El/la RESP_CENTRE serà la persona encarregada de fer aquest trasllat amb l’ús de 

guants. 
 

El/la tutor/a trucarà a la família de l’usuari per a que puguin venir a recollir-ho i els informarà de 

la necessitat d’acudir al CAP i estudiar la simptomatologia que té el seu fill o filla. 
 

Si és necessari, el/la RESP_CENTRE també trucarà al 061 per poder atendre a l’usuari/a en cas de 

símptomes de gravetat. 
 

El/la RESP_CENTRE serà el/la responsable de que es faci la neteja i desinfecció de tots els espais 

on ha estat l’usuari o usuària, així com de donar suport al tutor/a i a la família i resoldre els dubtes 

que puguin tenir. 
 

Tot el material considerat residu que hagi estat en contacte amb el cas sospitós es ficarà en una 

bossa tancada i aquesta en una segona bossa, abans d’ajuntar-ho amb la resta de residus d’aquest 

tipus. 
 

El/la RESP_CENTRE haurà de mantenir informats al Servei de Prevenció Propi sobre l’evolució del 

cas. 
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EPI’s i elements de protecció necessaris 
 

Cada centre rebrà un conjunt de materials per poder implementar les mesures aquí descrites. 
 

Serà responsabilitat de la direcció del centre fer entrega d’aquesta documentació i elements de 

protecció al personal que hagi d’assistir presencialment al centre, així com donar les explicacions 

corresponents als treballadors. 
 

A no ser per indicació de l’Equip d’Animació EAS, no es podrà fer servir un altre material substituint 

el que aquí es detalla (especialment mascaretes o guants). 
 

Es farà entrega d’un KIT d’elements a fer servir en cas d’identificar un cas sospitós. Aquest 

contindrà: 
 

 10 Mascaretes FFP2 

 10 Parells de guants 

 1 Pot de gel hidroalcohòlic 

 
Per una banda, el centre rebrà: 

 

 Mascaretes higièniques reutilitzables per a tots els treballadors 

 Dosificadors de gel hidroalcohòlic 

 Gel hidroalcohòlic per poder reomplir els dosificadors 

 1 termòmetre sense contacte 

 Producte desinfectant de base clorada per a les superfícies generals 

 Producte desinfectant de base alcohòlica per a superfícies d’ordinadors i equips 

electrònics 

 Polvoritzadors 

 Bobines de paper d’un sol ús 

 Papereres o contenidors amb tapa 
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Annex 1. Material gràfic 
 
 

Rentat de mans 
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Pàgina 23 / 27 

 

  
 



 

Col·locació de mascareta 
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Al tornar a casa 
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