Sant Quirze del Vallès Natura

Educació ambiental

Setembre 2020
Versió complerta i detallada
PROTOCOL DE SEGURETAT I MESSURES DE PREVENCIÓ
PER EVITAR EL RISC DE CONTAGI PER COVID-19
Tallers i Activitats Educatives Mediambientals
per a centres educatius en el marc de la pandèmia
L’entitat Sant Quirze del Vallès Natura (sqvNatura), ha desenvolupat aquest protocol per a
gaudir de les activitats de manera segura, tenint en compte les següents prioritats bàsiques:
•

El manteniment de la salut personal i col·lectiva.

•

El manteniment de la funció social i educativa de l’escola.

En general:
Atenent les necessitats bàsiques en la nova situació hi ha el manteniment de la salut
personal i col·lectiva, en les seves dimensions sanitària i de benestar personal, es
prioritzaran les següents mesures:
• Ús de guants i mascareta.
• Neteja i desinfecció de mans i pell en general.
• Neteja i desinfecció dels materials utilitzats.
• Manteniment de les distancies de seguretat.
• Manteniment de les normes i protocols de seguretat específics dins de l’àmbit
educatiu.
L’Equip Educatiu de sqvNatura:
• L’equip educatiu de l’entitat es coneixedor de les mesures de prevenció.
• Els educadors disposen d’un EPI propi:
o Mascareta.
o Guants.
o Gel hidroalcohòlic.
• L’educador/a durà sempre a sobre un gel hidroalcohòlic i en farà ús després de tocar
material prèviament manipulat per qualsevol altra persona.
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• Les activitats es duran a terme en espais exteriors i/o en els centres educatius.
• Un mateix educador/a només podrà realitzar per jornada una o diverses sessions amb un
mateix grup d’infants o “Grup Estable”.
Disseny de les activitats:
• En totes les activitats es tindrà en compte les mesures de seguretat i salut per a la
protecció dels infants i de totes les persones que hi participin en les mateixes.
• S’atendrà als aforaments o mida dels “grups estables” permesos en les diferents fases de
la desescalada.
• S’evitarà els llocs on siguin previsibles aglomeracions amb un altre públic.
Contractació i informació prèvies:
• Sempre que sigui possible es prioritzarà la contractació del servei, la reserva, així com
l’atenció i les informacions corresponents via:
o Gestió telemàtica (per Internet).
o Gestió telefònica.
• Es facilitarà als centres educatius el present Protocol de Seguretat “complert”, així com la
versió “resumida” del mateix, on inclou totes les mesures de seguretat a realitzar per part
de l’entitat i per part del Centre educatiu.
• Sant Quirze del Vallès Natura informarà al centre educatiu envers:
o El material necessari que aporta l’entitat per a desenvolupar l’activitat (binocles,
lupes, materials fungibles,...).
o El tipus de material necessari que aportarà el centre educatiu per a desenvolupar
l’activitat (Fitxes o quaderns de camp impresos, cartolines per manualitats, llapis i
colors,...)
Precaucions abans de l'activitat
• L’activitat o taller no es podrà dur a terme si algun dels participants ha tingut algun
símptoma compatible amb COVID-19 en els últims 14 dies, si estan en aïllament
domiciliari a causa de diagnòstic per COVID-19 o si es troben en període de quarantena
per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada per
COVID-19.
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• Si algun participant presenta símptomes sospitosos de Covid-19 (com febre o tos) no
podrà participarà en l'activitat.
• L’educador/a desinfectarà prèviament tot aquell material que s’hagi d’utilitzar i tot allò
que estigui en contacte amb aquest material: maleta, bossa, binocles, lupes, materials
fungibles, etc.
• L’educador/a desinfectarà i netejarà prèviament el vehicle abans de l’activitat..
Desplaçament de la persona educadora fins el centre educatiu:
• Abans de sortir de casa, l’educador/a s’haurà de prendre la temperatura.
• Farà ús de la mascareta en tot moment segons la normativa vigent en el carrer i/o amb
transport públic.
• Evitarà llocs amb aglomeracions.
A l’indret de l’activitat: L’educador/a:
• Portarà mascareta desinfectada abans de l’inici de l’activitat i fins que marxi.
• Mantindrà la distància mínima de seguretat establerta amb qualsevol persona (infants i
persona responsable).
• Comprovarà que es compleixen totes les mesures de prevenció indicades.
• Evitarà saludar donant la mà o qualsevol tipus de contacte físic amb els infants o amb els
responsables del “grup estable”.
• Evitarà tocar-se els ulls, el nas o la boca.
• En el repartiment dels materials s’utilitzarà guants i mascareta.
• Es prescindirà de les guies de camp per compartir, seran manejades únicament pel
educador.
• No es farà lliurament de documentació en paper, en cas necessari l’escola serà la
responsable de facilitar-ho.
A l’indret de l’activitat: L’escola:
• Mantindrà tot el seu protocol de treball i la utilització dels materials d'higiene personal
necessaris per als alumnes, els responsables dels infants i/o dels responsables dels
centres educatius per evitar el risc de contagi per Covid-19 durant la realització de les
activitats que es realitzen vinculades al currículum escolar, dins de l’aula o en l’entorn
natural. (L'organització no ho proporcionarà).
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• Aportarà el material que el centre tingui disponible per a cada infant: colors, carpetes,
etc., així com el materials en paper (com per exemple els quaderns de treball)
Després de l’activitat
• L’educador/a desinfectarà, al finalitzar l’activitat, tot aquell material que hagi estat utilitzat
i tot allò que hagi estat en contacte amb aquest material.
o Material tècnic i material dur: Rentar amb solució alcohòlica o tovalloletes Lysol o
Clorox.
o S'aplicaran 72 hores de quarantena si només es renta amb aigua i sabó.
• En casos específics és portaran a terme les recomanacions del document tècnic "Mesures
higièniques per a la prevenció de contagis de l'COVID-16" de la Ministeri de Sanitat:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/d
ocumentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
• Després de dur a terme una activitat amb un grup d’infants estable, l’educador/a haurà
de dutxar-se i rentar o desinfectar la roba utilitzada.
o Roba: Rentar amb aigua a més de 60° C i sabó, o bé, amb Ox-Virin o Sanytol.
o S'aplicaran 72 hores de quarantena si només es renta amb aigua i sabó.
Neteja i desinfecció de mans i pell en general:
• Aigua i sabó comú, rentat a consciència durant un mínim de 40 segons (si s'està en camp,
disposar d'un dispensador amb sabó en gel diluït en aigua) i/o
• Gel hidroalcohòlic per a la desinfecció final (es pot fer servir directament si les mans / pell
estan netes)
Neteja i desinfecció de vehicles abans de l'activitat:
L’educador amb l’equip de protecció individual netejarà i desinfectarà a fons el vehicle,
superfícies plàstiques i metàl·liques, especialment els llocs amb més contacte i probabilitat
de deposició de virus:
• Volant, palanca de canvis, interruptors, manilles de portes, manetes o interruptors de
finestretes, agafadors, etc.
• S’atendrà particularment als llocs cap a on hagi pogut tossir o esternudar qualsevol
persona.
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Generalitats per evitar el contagi:
Envers a la responsabilitat sanitària i social envers als alumnes i els centres educatius, els
educadors:
• Evitaran el contacte amb persones amb simptomatologia compatible amb COVID-19 (tos,
febre, dificultat respiratòria principalment i dolor muscular i de cap en alguns casos.
També es pot produir pèrdua de gust o olfacte).
• Mantindran distància social de seguretat de 2 metres.
• En cas de tos o esternut ho faran a sobre la cara interna el colze.
• No parlaran mentre s'esternuda o es tus.
• No compartiran: roba, elements personals, etc.
• Es rentaran les mans amb aigua i sabó i / o desinfectant amb freqüència i especialment
abans i després de tocar algun element comú o propi (particularment menjars i begudes)
o de esternuda o tossir.
Observacions:
El Centre Educatiu:
• És responsable de tenir la llista actualitzada d’infants participants en l’activitat.
• Informarà a sqvNatura de qualsevol variació de l’estat de salut dels assistents a l’activitat
realitzada compatible amb la simptomatologia Covid-19 o del seu entorn familiar
immediat.
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