
PROTOCOL DE MESURES HIGIÈNIC SANITÀRIES

1. Protocol d’adequació de les activitats d’oci educatiu juvenil amb motiu de la COVID-
19.

2. Protocol de prevenció i actuació en cas de risc de contagi o de contagi positiu. 

3. Mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries. 

4. Equipaments i mesures d’higiene i  prevenció obligatòries per a instal·lacions d’oci
educatiu. 

1. PROTOCOL D’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS D’OCI EDUCATIU JUVENIL AMB
MOTIU DE LA COVID-19

Amb l’objectiu  de  preservar  la  salut  i  seguretat  dels  usuaris/es  i  treballadors/es  en
l’àmbit  de  l’educació  no  formal,  i  assegurar  la  continuïtat  dels  serveis  que  estaven
realitzant,  s’estableix  un  protocol  d’actuació  amb  mesures  generals  i  específiques  a
situacions concretes. Fem Escola es compromet a avaluar el risc per a cada tipus de
situació,  adaptant  aquest  protocol  de  prevenció  i  actuació  a  les  circumstàncies
específiques de cada activitat.

1. Control i prevenció de la transmissió

Les  famílies  dels/de  les  menors  participants  en  activitats  de  Fem Escola  hauran  de
responsabilitzar-se de la seua situació particular enfront de la COVID-19, de tal forma
que si  algun/a  presenta  simptomatoloigia  associada  amb la  COVID-19 no acudirà  i
contactarà amb el responsable de la seua activitat. 

• El/la  participant  no  pot  prendre  part  en  l’activitat  si  és  vulnerable  per  patir
afeccions mèdiques anteriors.

• El/la  participant  no  pot  prendre  part  en  l’activitat  si  presenta  qualsevol
simptomatologia  (tos,  febre,  dificultat  en  respirar,  etc.)  que  poguera  estar
associada amb la COVID-19.

• El/la participant no pot prendre part en l’activitat si ha estat en contacte estret
amb una persona afectada per la COVID-19, fins i tot en absència de símptomes,
per un espai d’almenys 14 dies. 
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• Totes les famílies seran informades de les mesures higiènic 

sanitàries  que  es  prendran  mitjançant  un  correu  electrònic  abans  de
l’inici de les activitats.

• Es limitarà, quan es decidisca la seua obertura, l’aforament de zones d’acord amb
les característiques de cada espai (espais oberts o tancats) i de tal forma que es
respecte la distància de seguretat. 

• S’intensificaran les tasques de desinfecció per part del centre escolar, amb les
recomanacions de les autoritats competents en matèria d’higiene i  salut en el
treball. 

• Es realitzarà una formació específica a tots els treballadors/es de les mesures de
prevenció a aplicar en el centre en quant a l’espai de treball, a l’equip o materials
de treball així com respecte al desenvolupament i l’organització del treball.

• Es duran a terme periòdicament activitats amb la finalitat d'ensenyar i fomentar
pràctiques d'higiene saludables entre tot el personal i els diferents participants,
reforçant la formació i informació inicial.

• Es mantindran reunions per a l'intercanvi d'idees o apreciacions i per a avaluar
les necessitats  i  riscos  dels  esdeveniments  i  activitats  grupals, contemplant  la
postergació dels quals suposen un major risc.

• S'exigirà, tant al personal com als potencials participants de les activitats, que es
queden  en  les  seues  respectives  residències  en  cas  de  presentar  qualsevol
malestar o símptoma d'estar malalts/es.

2. Compliment de mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries

Els/les responsables de l'activitat s'asseguraran del subministrament de les mesures de
protecció individual dels educadors/es i supervisaran que els/les participants disposen i
utilitzen l'equip de protecció necessari.

• Es disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic en llocs estratègics.

• L'educador/a responsable del grup vetlarà per la recollida i lliurament dels/de les
participants als seus tutors legals i pel respecte de les mesures de distanciament
social evitant aglomeracions.

• Es  desenvoluparà  una  proposta  clara  de  mesures  disciplinàries  en  cas
d'incompliment. En tots els casos es garantirà el compliment de protocols de
seguretat (Mesures personals d'higiene i prevenció obligatòries).

• Els/les  participants  hauran  d'acudir  a  l'activitat  amb  els  equips  de  protecció
obligatoris que establisquen els protocols sanitaris i que siguen d'ús individual.
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3. Protecció dels col·lectius de risc i en desavantatge social

S’establiran mesures per a la protecció específica de tots els grups vulnerables
en funció de les seues necessitats específiques. 

• S'adaptaran  totes  les  mesures  preventives  als/les  menors  amb  necessitats
educatives especials, tenint en compte la seua especial situació de vulnerabilitat i
les seues condicions diferencials. 

• Es realitzaran adaptacions específiques dels recursos informatius i digitals per a
facilitar la seua accessibilitat a les activitats (persones amb diversitat funcional o
intel·lectual).

4. Reorganització de les activitats presencials

Depenent  de  l’activitat,  s'organitzarà  la  mateixa  de  tal  forma  que  els  participants
acudisquen de manera escalonada per a evitar aglomeracions.

• Es privilegiaran les activitats realitzades a l'aire lliure.

• Es reorganitzaran les activitats, que es desenvoluparan en grups físicament aïllats
de la resta d'activitats sota control del seu educador/a, establint-se ràtio alumnat-
educador/a  que permeta controlar i  evitar l'incompliment de les mesures de
protecció.

• S'evitarà la realització d'activitats que impliquen contacte físic constant.

• S'utilitzaran  màscares  i  altres  equips  de  protecció  sempre  que  l'activitat  ho
permeta i d’acord amb les instruccions i recomanacions sanitàries vigents a cada
moment.

• Les activitats que es realitzen en espais tancats hauran de reorganitzar els espais i
mobles de tal forma que asseguren el correcte compliment de les mesures de
distanciament social.

• Els  espais  tancats  per  a  la  realització  d'activitats  hauran de ser  amplis  i  estar
degudament ventilats.

5. Desplaçaments i lliurament i recollida de participants

Els/les participants i els seus responsables seran informats de l'educador/a responsable
de la  seua recepció  i  lliurament  a  la  fi  de  les  activitats, procurant  mantindre  en tot
moment la distància adequada amb els altres grups i activitats. Els desplaçaments fins al
lloc  de  celebració  de  les  diferents  activitats  hauran  d'ajustar-se  a  les  condicions
prescrites de distància i seguretat fins a l'arribada a les aules o espais oberts.
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2. PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN CAS DE RISC

DE CONTAGI DE CONTAGI POSITIU

Identificació de possible cas de COVID-19. Davant l'aparició de símptomes una vegada
s'estiga en el centre i/o durant el desenvolupament d'una activitat, la persona o alumne/
a en qüestió haurà d'interrompre aquesta activitat així  com aïllar-se per a garantir la
distància i mesures de seguretat establides prèviament.

Després  de  la  notificació  de  símptomes,  l'educador/a  haurà  de  contactar  amb  les
famílies  perquè  siguen  conscients  de  la  situació.  Se  seguirà  en  tot  moment  les
recomanacions dels sanitaris i s'actuarà coordinadament amb aquestes.

Identificació positiva de cas de COVID-19. Davant la confirmació d'un positiu per la
COVID-19  se  seguirà  en  tot  moment  les  recomanacions  dels  sanitaris,  i  s'actuarà
coordinadament  amb  aquestes.  En  tot  moment  es  vetlarà  per  la  privacitat  i
confidencialitat de la persona infectada.

Es  notificarà  al  centre  escolar,  les  famílies  i  tutors  la  presència  d'un  cas  positiu  de
COVID-19 en l'activitat extraescolar. S'haurà d'informar de l'existència d'un positiu a la
resta de participants, educadors/as, personal implicat i responsables de l'organització.

Amb permís de les famílies o tutors legals, respectant el protocol de privacitat i sota la
direcció de les autoritats sanitàries, es durà a terme un rastreig dels contactes de la
persona amb COVID-19 i una avaluació organitzada del risc general (presència o no de
símptomes entre participants, educadors/as, personal implicat).

Seguint  les  instruccions  de  l'autoritat  sanitària,  es  podrà  decretar  la  cancel·lació
temporal de l'activitat i mesures cautelars en la resta de servei educatius del col·legi.
S'establirà  un  protocol  a  aquest  efecte,  aprovat  per  l'autoritat  competent,  que
contemple les conseqüències d'aquesta decisió dins de la legalitat vigent.

3. MESURES PERSONALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ OBLIGATÒRIES

MESURES DE PREVENCIÓ DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

1. No has d’acudir a l’activitat si...

• Si eres vulnerable o convius amb una persona que siga vulnerable per edat, per
estar embarassada o per patir afeccions mèdiques anteriors (com, per exemple,
hipertensió  arterial,  malalties  cardiovasculars,  diabetis,  malalties  pulmonars
cròniques, càncer o immunodepressió).
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• Si presentes qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat en 

respirar, etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19. 

En aquest cas, has de contactar amb el telèfon d'atenció a la COVID-19 de la teua
comunitat autònoma o amb el teu centre d'atenció primària i seguir les seues
instruccions.  No has  d'acudir  a  llocs  on  es  troben  més  persones  fins  que  et
confirmen que no hi ha risc per a tu o per als altres. Consulta el decàleg de com
actuar  en  cas  de  símptomes  ací:
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/
ncov- Xinesa/ documents/20200325_Decalogo_com_actuar_COVID19.pdf)

• Si has estat en contacte estret (convivents, familiars i persones que hagen 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) o has compartit espai
sense guardar la distància interpersonal amb una persona afectada per la COVID-
19, fins i tot en absència de símptomes, per un espai d'almenys 14 dies. Durant
aqueix  període  has  de  realitzar  un  seguiment  per  si  apareixen  signes  de  la
malaltia.

2. Desplaçament a l’activitat

• Sempre que pugues, prioritza les opcions de mobilitat que millor garantisquen la
distància interpersonal d'1’5 metres. Per aquesta raó, és preferible en aquesta
situació el transport individual.

• Si  vas  amb bicicleta  o  moto, no  és  necessari  que portes  màscara. Guarda  la
distància interpersonal quan vages caminant pel carrer.

• Si t'has de desplaçar en un turisme, extrema les mesures de neteja del vehicle i
evita que viatge més d'una persona per cada fila de seients mantenint la major
distància possible entre els ocupants.

• Si agafes un taxi o un VTC, només ha de viatjar una persona per cada fila de
seients mantenint la major distància possible entre els ocupants.

• En els viatges en transport públic guarda la distància interpersonal amb la resta
dels usuaris. En el cas dels autobusos públics, el conductor vetlarà perquè es
respecte la distància interpersonal. És obligatori usar una màscara higiènica, no
mèdica, si vas en transport públic.

• Utilitza els teus equips de protecció individual des de l'eixida de casa. 
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3. En el desenvolupament de l’activitat

• Els/les responsables de l'activitat seran els encarregats d’organitzar les
mateixes assegurant el compliment de la distància i mesures de seguretat.

• Els/les participants portaran màscara sempre a partir  de 1r de Primària i  si  es
trenca el grup de convivència en l'etapa d'Infantil.

• Els/les participants hauran d'obeir als seus responsables de grup i mantindre la
distància interpersonal d’1,5 metres, dins de l'activitat, ja siga en espais tancats o
a l'aire lliure, i en les entrades i eixides a les instal·lacions.

• Com a norma general, és possible portar un berenar a càrrec del  participant,
estant prohibit compartir-la entre els participants.

4. Mesures organitzatives de l'activitat

• Els/les organitzadors de l'activitat hauran d'assegurar-se que els/as participants
compten amb equips de protecció individual.

• Els/les organitzadors de l'activitat han d'informar els/as participants dels riscos i
mesures sanitàries i d'higiene que han de complir de manera individual.

• Els/les  organitzadors de l'activitat  hauran de proveir  a  els/as  participants  dels
productes d'higiene necessaris per a poder seguir les recomanacions individuals,
adaptant-se  a  cada  activitat  concreta.  Amb  caràcter  general,  és  necessari
mantindre un aprovisionament adequat de sabó i solució hidroalcohòlica.

• Els  centres  educatius  hauran  de  mantindre  un  aprovisionament  suficient  del
material de neteja per a poder escometre les tasques d'higienització reforçada
diàriament. Entre ells lleixiu i productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a
desinfectar hi ha: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/
alertasactual/ncovchin a/documents/Llistat_viricides.pdf

• Haurà  d'evitar-se  en  mesura  del  possible,  l'ús  de  materials  compartits  durant
l'activitat. En cas que siga necessari, s'augmentaran les mesures de precaució,
desinfectant-los després de cada ús.

• Es  facilitarà  la  informació  sobre  les  mesures  d'higiene  i  seguretat  mitjançant
cartelleria  en  punts  clau  de  les  instal·lacions,  en  les  pàgines  web  de  les
institucions  i  mitjançant  el  lliurament  de  documents,  preferiblement  per  via
telemàtica.
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5. Recomanacions per als assistents a l'activitat

• Ús obligatori de màscares i guants a requeriment de l'educador/a, o en
llocs tancats i amb múltiples persones.

• Compleix amb totes les mesures de prevenció que t'indique el responsable de
l'activitat

• Mantingues la distància interpersonal (aproximadament 2 metres).

• Evita la salutació amb contacte físic, inclòs el donar la mà.

• Llava't sovint les mans amb aigua i sabó, o amb una solució hidroalcohòlica. És
especialment important rentar-se després de tossir o esternudar o després de
tocar  superfícies  potencialment  contaminades.  Tracta  que  cada  rentada  dure
almenys 40 segons. És recomanable la rentada freqüent especialment a l'inici i a
la fi d'activitats en instal·lacions que són utilitzades massivament o d'ús compartit.

• En  el  cas  que  tingues  els  avantbraços  descoberts  durant  l'activitat,  és
recomanable incloure la rentada d'avantbraços.

• Cobreix-te el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús en tossir i esternudar, i
rebutja'l  a  continuació  a  un  poal  de  fem que  compte  amb tancament. Si  no
disposes de mocadors empra la part interna del colze per a no contaminar les
mans.

• Evita tocar-te els ulls, el nas o la boca.

• Tira qualsevol deixalla d'higiene personal -especialment, els mocadors d'un sol
ús- de manera immediata a les papereres o contenidors habilitats.

• Si  comences  a  notar  símptomes,  avisa  a  els/les  responsables  de  l'activitat,
extrema  les  precaucions  tant  de  distanciament  social  com  d'higiene  mentre
estigues  en  l'activitat  i  contacta  immediatament  amb  el  teu  metge  d'atenció
primària  o  amb  el  telèfon  d'atenció  a  la  COVID-19  de  la  teua  comunitat
autònoma.

MESURES DE SEGURETAT ESPECÍFIQUES PER A EDUCADORS/ES I
ORGANITZADORS/ES

6. Mesures de caràcter general per a educadors/as

• Seran d'ús obligatori màscares.

• Tots/es  els  educadors/es  hauran  de  prendre's  diàriament  la  temperatura
notificant qualsevol cas de febrícula a l'empresa.
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• Els/les responsables de riscos laborals hauran de mantindre un 

contacte regular  amb el  personal  laboral  per  a garantir  que estiguen
sans i ben atesos.

MESURES PER A INFORMAR ELS USUARIS I PERSONAL DE LES NORMES A SEGUIR

• Les noves regles són el primer que veuen els/les usuaris/es quan visiten el lloc
web.

• S'haurà de proporcionar informació sobre els serveis actius a través del correu
electrònic.

• S'haurà de proporcionar informació sobre alternatives virtuals.

4. EQUIPAMENTS I MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ OBLIGATÒRIES PER A
INSTAL·LACIONS D’OCI EDUCATIU

Les  mesures  exposades  en  aquest  document  tenen  caràcter  general.  Hauran
d'implementar-se abans i durant l'obertura d'instal·lacions a les activitats d'oci educatiu
juvenil, i  són complementàries  a  qualsevol  altra  mesura establida pel  propi  col·legi,
ministeri de salut o les comunitats autònomes en exercici de les seues competències.

Minimització de possibles focus d'infecció

Es diferenciaran les zones en les quals el risc d'exposició és major, amb instruccions
d'ús basades en la neteja exhaustiva i intensiva i la prevenció:

• Les zones d'accés al centre

• Les zones comunes de trànsit 

• Condícies i banys

MESURES PER A SITUACIONS O ACTIVITATS AMB EL RISC D'EXPOSICIÓ
DIFERENCIADA

En  les  activitats  especialment  exposades  al  risc  s'extremaran  les  mesures  generals
d'higiene personal i de neteja, distanciament social o dispositius de barrera, reforçant-
les amb accions de formació i informació, d'higiene personal i dels espais i valorant la
conveniència de EPI , segons l'escenari d'exposició en el qual es puguen trobar els/as
educadors/as i participants en funció de la naturalesa de les activitats que realitzen.
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• En activitats d'obertura de centres, lectura (a distància) i registre de

la temperatura a educadors/es per grups i de manera preventiva.

• Grups diferenciats i reduïts en espais diferents per a activitats i tallers.

• Condícies i banys tancats i supervisats per un monitor per al seu ús. Disposaran
de gel hidroalcohòlic, paper d'assecat d'un sol ús i papereres amb tapa de pedal.

• Els equips d'ús comú hauran de desinfectar-se de manera immediata després del
seu ús.

REQUISITS PER Al PERSONAL

El personal ha de conéixer el pla de contingència dissenyat i, de manera específica, les
seues responsabilitats en el marc de la gestió del risc.

Personal en general i professors/es

• Comptar  amb  una  informació  clara  i  intel·ligible,  i  formació  específica  i
actualitzada sobre les mesures específiques que s'implanten.

• Evitar la salutació amb contacte físic, inclòs el donar la mà. S'ha de respectar la
distància de seguretat sempre que siga possible.

• Utilitzar màscara i guants en els casos en què el procediment específic del lloc de
treball i l'avaluació de riscos així ho determine .

• Tirar  qualsevol  deixalla  d'higiene  de  manera  immediata  a  les  papereres  o
contenidors habilitats i amb accionament no manual.

• Llavar-se  minuciosament  les  mans  o  utilitzar  gel  hidroalcohòlic  després
d'esternudar,  sonar-se  el  nas  o  tossir  o  tocar  superfícies  potencialment
contaminades.

• Desinfectar sovint, al llarg de tota la jornada laboral, els objectes d'ús personal
així com els elements del lloc de treball.

• Establir pautes de neteja i desinfecció entre ús i ús dels equips comuns per a la
reducció del risc de contagi.

• Portar el cabell recollit, no portar anells, polseres, pendents o similars. 

• Portar diàriament la roba de treball neta.

www.femescola.es info@femescola.es

http://www.femescola.es/


Personal simptomàtic

• En el cas que una persona treballadora manifeste símptomes en el 

seu lloc de treball, se seguiran les recomanacions contemplades en el punt 5 del
procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos enfront de la Sars-
cov-2 del Ministeri de Sanitat.

• Amb caràcter urgent s'informarà les autoritats sanitàries i s'aïllarà a la persona
que ha tingut símptomes com a prevenció de possibles contagis.

Personal amb contagi confirmat

• En el  cas de contagi per part d'un educador/a responsable d'una activitat, es
notificarà  al  centre  el  positiu  del/la  treballador/a. A continuació, i  seguint  els
protocols  de  Sanitat,  es  notificarà  a  les  autoritats  competents  així  com  a  les
famílies  de  l'alumnat  sota  la  seua  atenció  perquè  mantinguen  la  quarantena
pertinent  així  com sol·licitud  de  les  proves  que  puguen  confirmar  el  contagi
d'alguna de les persones en contacte amb el/la treballador/a.

Aquest protocol està avalat per la Patronal Valenciana
d'Extraescolars (PAVAEX) i compleix amb tots els requisits de les

autoritats en matèria de Sanitat i Educació.
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