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Eix Estels fa ja més de 25 anys que organitza colònies escolars i d’estiu
per nens/es i joves, amb totes les mesures de seguretat i qualitat en diferents àmbits auditades i certificades per empreses i entitats externes,
tal com ASES XXI (inspectora acreditada per Entitat Nacional d’Acreditació) i
Lleure Disseny en les instal·lacions per activitats físicoesportives o Innocuo
(auditoria de l´institut d’Educació Nutricional Alimenta’t) en l’àmbit de cuina
i alimentació. Ara també, degut les circumstàncies actuals, hem realitzat
una auditoria amb Bureau Veritas i hem aconseguit la certificació Clean
Site, que garanteix l’aplicació de mesures de prevenció i minimització
de riscos derivats de la Covid-19.

si a les colonies
d'estiu!
CASES DE COLÒNIES
DE QUALITAT,
AUDITADES I
CERTIFICADES.

Aquest estiu, la seguretat dels vostres fills/es és encara més important donada la situació sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus. És per
això, que volem compartir amb vosaltres les mesures i protocols que
aplicarem durant les colònies d’estiu a les nostres cases de colònies per
crear espais segurs per tal de vetllar per la salut dels vostres fills i filles,
així com de tot l’equip de persones que els acompanyaran durant les seves vivències, i minimitzar
també el risc de contagi de tots ells/es amb la resta de població.
La confecció de les mesures i protocols inclouen tots els requeriments obligatoris publicats en el
Decret 267/2016, referent a la realització de les activitats de lleure per a infants i joves garantint les condicions necessàries per a la protecció de la seva salut i la de la comunitat.
A més de l’obligat compliment de les mesures d’acord amb el Decret 267/2016 abans esmentat, Eix
Estels ha confeccionat els seus propis protocols addicionals per vetllar per la màxima protecció de
la salut de tots/es les participants a les colònies alhora que ajudi a mantenir l’essència que sempre
han tingut les colònies com un espai d’aprenentatge i vivències en el lleure.
A continuació us informem de les informacions, mesures i condicionants de la COVID-19 per les colònies
d´aquest estiu 2020.
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QUINES MESURES HI
HAURÀ PER MINIMITZAR
EL RISC DE CONTAGI?
Prenem 6 mesures bàsiques per contribuir
que les nostres cases de colònies siguin
entorns segurs per totes les persones que
conviuran a les colònies d’estiu:

DISTÀNCIA
DE

SEGURETAT
Es mantindrà el distanciament físic recomenat de 1,5
metres entre totes les persones a les instal·lacions de la
casa de colònies d’estiu. L’organització dels espais per
realitzar les activitats, els menjadors, banys i habitacions estan organitzats per poder garantir aquest distanciament.

GRUPS DE

10

ÚS

CONVIVÈNCIA

DE

DE 10

MASCARETES

PERSONES

Els participants a les colònies s’organitzaran en grups
de convivència de 10 persones amb un monitor/a referent que estarà amb aquest grup durant tots els dies de
colònies. Els grups de 10 persones seran mixtes i s’intentarà organitzar-los amb el millor equilibri possible entre
gènere i edat dels participants.
Les persones de cada grup de convivència es recomanable que mantinguin la distància física de 1,5 metres
entre ells en tot moment (activitats, àpats i descans).
L’organització en grups de convivència permetrà que en
cas de detecció d´un nen/a o jove amb simptomatologia
compatible amb coronavirus, es pugui fer un ràpid aïllament de les persones en contacte i una traçabilitat àgil
de possibles contactes.

PR≤`

L’ús de les mascaretes no és necessari per part dels
participants a les colònies ni el seu monitor de referència per realitzar les activitats sempre que es mantingui
la distància de seguretat recomanada de 1,5 metres.
L´ús de la mascareta serà obligatori tant per part
dels participants com pel monitor/a en les activitats
en què no sigui possible mantenir aquesta distància
de seguretat recomanada, o en altres circumstàncies
puntuals com per exemple atendre a un nen/a o jove
que necessita ajuda per realitzar una activitat o s´ha
fet mal i necessita assistència.
Els participants a les colònies d’estiu hauran de portar
les seves mascaretes pròpies de casa.
Els monitors/es portaran en tot moment mascaretes
extres per ús individual per si hi ha una necessitat d’ús
puntual, així com guants i solució hidroalcohòlica.

CONTROL
DE

TEMPERATURA

NETEJA
I

Es controlarà la temperatura corporal dels participants i
equip de les colònies d’estiu amb un termòmetre frontal a l´inici de cada dia, i es farà un registre documentat
de seguiment amb aquestes dades que estarà a disposició de les autoritats competents pel seu control.

RENTAT
DE MANS

La casa de colònies complirà amb les mesures d´higiene protocol·litzades, tals com la ventilació de les
instal·lacions interiors de la casa 3 cops per dia durant
un mínim de 10 minuts, la neteja i desinfecció d’espais
diària, així com la neteja i desinfecció dels menjadors
després de cada àpat.
D’altra banda, el material utilitzat a les activitats de les
colònies que ho requereixi, serà desinfectat després
de cada ús.

Es realitzarà un rentat de mans de forma periòdica, a l´inici i final de cada activitat, bé amb aigua i sabó o amb
solucions hidroalcohòlica que estaran disponibles a les
nostres cases de colònies, tant en espais interiors com
exteriors.
Els monitors/es portaran en tot moment solució hidroalcohòlica per si fos necessàries aplicacions addicionals
entre aquests períodes, així com guants i mascaretes extres d’ús individual per si fos necessari un ús puntual.
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DESINFECCIÓ

A la piscina es seguirà la normativa vigent inclosa en
el Real Decret 742/2013 i es farà desinfecció diària del
material aquàtic i mobiliari relacionat
en27cas
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86d´haver-hi. Els participants que necessitin braçals (“manguitos”) per la piscina, els hauràn de portar de casa pel
seu ús individual.
La roba de llit de les cases de colònies estarà rentada a
alta temperatura i els participants portaran el seu sac
de dormir d’ús individual que serà ventilat diàriament.
Les tovalloles de dutxa i piscina les portarà cada participant en les colònies pel seu ús individual, i hauran
estat prèviament rentades a casa a alta temperatura.
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QUI POT PARTICIPAR EN LES
COLÒNIES D’ESTIU?
Podran participar nens/es i joves entre 6 i 17 anys
(ambdós inclosos) que compleixin els següents
requisits per a preservar la salut del conjunt dels
participants i equip de les cases de colònies:
Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre
quadre infecciós.
No hagin tingut contacte estret o convivint amb
una persona amb positiu de covid-19 confirmat o
amb simptomatologia compatible en els 14 dies
anteriors.
Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). En
el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de
l’activitat.
En nens/es o joves 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 de la COVID-19.
El pare, mare o tutor/a legal haurà de signar una declaració responsable que el nen/a i/o joves participants
en les colònies reuneixen els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia
actual i les circumstàncies i risc que comporta.

QUI VETLLARÀ PEL COMPLIMENT DELS PROTOCOLS DURANT LES
COLÒNIES D’ESTIU?
D’acord amb la normativa es crea una nova figura anomenada “Responsable de seguretat i higiene” que
vetllarà pel compliment de les mesures protocol·litzades i aprovades pel desenvolupament de les activitats de les colònies, així com garantir la formació i informació pertinent en aquesta matèria cap als nens/
es i joves i altres membres de l’equip d’Eix Estels.
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Addicionalment, Eix Estels presentarà a PROCICAT protocols específics en mesures de seguretat i higiene,
alimentació, ús i desinfecció d’espais i materials.
D’altra banda, Eix Estels ha realitzat una auditoria amb Bureau Veritas i hem aconseguit la certificació Clean Site, que garanteix l’aplicació de mesures de prevenció i minimització de riscos derivats de la Covid-19.
L’equip personal d’Eix Estels de totes les funcions vinculades al desenvolupament de les colònies d’estiu
des de diferents aspectes (personal de cuina, monitoratge, neteja, etc.) rebràn una formación específica certificada sobre les mesures i protocols per crear entorns segurs enfront la covid-19 en els diferents
àmbits.

PODRAN ENTRAR A LES CASES DE COLÒNIES COL·LABORADORS EXTERNS?

En el cas de colònies de hip hop i teatre comptem amb professionals que imparteixen classes als nens/es
i joves. La distància física recomenada de 1,5 metres també es mantindrà en aquest cas.

COM SERAN ELS ÀPATS ALS MENJADORS?

Cada grup de convivència de 10 persones tindrà un menjador i àrea assignada, i el seu monitor/a referent
els servirà el menjar en plats individuals.
En el cas que hi hagi excursions, els participants portaran una cantimplora personal pel seu ús individual.

COM SERAN LES ENTRADES I SORTIDES?

Es programarà un horari esglaonat d´entrades i sortides de les colònies d’estiu per tal d’assegurar la distància de seguretat recomenada entre totes les persones i evitar aglomeracions.
Les famílies dels participants a les colònies d’estiu tindran un accés restringit a les instal·lacions per tal de
vetllar per la seguretat sanitària.
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