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L'actual pandèmia originada pel virus COVID-19, fa que siga necessària l'adaptació de l’activitat
pròpia de L’Estiu sota la figuera tenint en compte les recomanacions i mesures preventives
anunciades pel Ministeri de Sanitat i la Generalitat Valenciana
En realitzar la inscripció al L'estiu sota la figuera, s'acceptarà expressament les següents condicions:

1. Cap persona podrà assistir a L'estiu sota la figuera si té símptomes compatibles amb COVID-19,
és positiu en COVID-19 o ha estat en contacte amb algú positiu en COVID-19 en els 14 dies
anteriors a la seua participació a l’activitat, havent d'informar obligatòriament immediatament a
l’organització. La responsabilitat d'aquest incompliment recau en cada persona adulta responsable
participant en l’activitat.

2. Per a garantir les mesures de seguretat i higiene , és necessari que s'adapten determinades
mesures preventives prèvies a l'entrada.
- L'espera de cada participant estarà delimitada per una zona de rebuda a l'entrada l'espai i
acompanyat per un únic familiar, assegurant la distància de 2 metres per família.
- Les famílies es comprometen a prendre la temperatura de les criatures abans d’acompanyar-les a
l’espai i si aquestes superen els 37,5º evitaran la seua participació en l’activitat.
- Durant la realització de les mesures preventives prèvies a l'entrada a l'espai, el progenitor i/o tutor
del participant romandrà a l’espai de rebuda en el moment de l'entrada, mentre el personal assignat
facilitarà el compliment de les següents mesures:
◦ Desinfecció de les soles de les sabates (per mitjà d’estora amb desinfectant) de les persones
adultes que entren momentàniament a l’espai. Aquestes deuran portar posada la careta en tot
moment.
◦ Canvi de sabates de carrer per unes exclusivament usades dins l’espai i desinfecció de peus, per
part de les persones que restaran a l’espai.
◦ Rentada de mans de totes les persones participants i familiars amb gel hidroalcohòlic.

3. S'utilitzaran els mitjans de protecció individual: màscares higièniques reutilitzables i gels
hidroalcohòlics sempre que siga necessari.

4. La ràtio de participants per grup no serà superior a 10 que es relacionaran entre elles i amb les
monitores de referència sense careta sempre que estiguen dins de l’espai de l’activitat. Es podran fer
activitats entre grups, respectant les mesures de prevenció definides en els protocols de prevenció
de COVID-19 en l’àmbit de l’oci educatiu.
Igualment, les activitats puntuals programades que requerisquen personal especialitzat (tallers
i laboratoris d’art) es realitzaran mantenint les mesures de distanciament físic i protecció
corresponents. Les talleristes d’aquestes activitats hauràn de maximitzar els protocols de neteja
prèviament i posteriorment a l’activitat de cada grup.

5. La higienització de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic es realitzarà sempre en les
següents situacions:
◦ a l'arribada l'espai,
◦ abans i després de l'esmorzar i el menjar,
◦ abans i després d'anar al bany,
◦ després d'haver-se sonat, haver tossit o haver esternudat,
◦ a l'eixida de l’espai.

6. Cada participant portarà el seu esmorzar i o carmanyola amb el dinar, sempre en la mateixa
motxilla i desinfectats prèviament des de casa.
S’oferirà aigua en gerres de vidre (prèviament desinfectades) i s’entregarà un got de plàstic
reutilitzable per a cada participant que estarà senyalat amb el seu nom i/o algun grafisme
identificatiu. Cada participant només podrà fer ús dels seu got per a veure aigua.
La fruita que oferim a la xicalla estarà presentada en safates separades per grups i ben identificades.

7. En l’estona de dinar es respectaran les següents normes:
- Haurà d'existir una distància mínima de dos metres entre cada persona.
- No es compartiran aliments ni estris entre persones
- Cada persona rentarà els estris que ha fet servir en acabar de dinar.

8. Tots els dies, en finalitzar la jornada, es procedirà a la neteja i desinfecció corresponent de tots els
espais utilitzats parcial o totalment seguint el protocol marcat pel Ministeri de Sanitat.

9. Totes les indicacions, mesures i aspectes recollits en el present document podran ser revisades
de manera contínua en funció de l'evolució del context d'afecció i desescalada de la situació
generada pel COVID-19.

10. En el cas que es detecte que una persona presente algun símptoma de possible COVID-19 (ja
siga per part de l’organització o per les famílies) es procedirà a prendre les següents mesures:
- La persona amb símptomes no podrà seguir participant en l’activitat fins passat 14 dies o fins que,
per mitjà d’un test amb garanties, es descarti completament el possible COVID-19.
- S’avisarà a totes les famílies de la xicalla que ha estat en contacte amb aquesta persona de la
situació i s’establirà un protocol d’informació de les novetats del cas per tal que les famílies puguen
decidir en consciència si volen interrompre la participació en l'activitat o no en qualsevol moment.
- Per tal que la resta de xicalla puguen seguir participant en l’activitat, les adultes responsables
de cada criatura signaran un document conforme han estat informades de la situació i segueixen
participant voluntàriament a l’activitat.

11. En el cas que es confirme un positiu en COVID-19, s'informarà immediatament a les famílies i es
cancel·larà l’activitat fins que les condicions permeten continuar-la de forma segura.
Es posarà en marxa un protocol d’informació permanent de totes les novetats al respecte i
d’acompanyament i cura mútua tant a nivell emocional com de recursos i necessitats específiques.

12. La participació en aquesta activitat comporta l’acceptació d’aquestes mesures que seran
comunicades directament a cada família participant i estaran disponibles permanentment a l’entrada
de l’espai.

