
 

MESURES HIGIÈNIC – SANITÀRIES A TINDRE EN 

COMPTE ESTIU JOVE 2020 

 

La Regidoria de Joventut per a la realització del Estiu Jove, segueix les mesures 

proporcionades per les següents autoritats que els adjuntem: 

 

Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús 

obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/19/snd422/con 

 

Protocol sanitari per al desenvolupament d'activitats de temps lliure i oci educatiu dirigides a 

la població infantil i juvenil en els municipis de la comunitat valenciana, elaborat per la 

Conselleria de Sanitat i Salut Pública. 

http://coronavirus.san.gva.es/es/protocolos 

 

DECRET 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, de regulació i flexibilització 

de determinades restriccions, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la 

declaració de l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una 

nova normalitat. [2020/4499] 

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf 

 

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla de transició en la nova normalitat, en el 

context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, dels serveis i programes de l'Institut 

Valencià de la Joventut i de les activitats i instal·lacions de temps lliure i oci educatiu 

compreses en el seu àmbit de competències. [2020/4514] 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4514.pdf 

 

Com a resum de les mesures a complir referents a l'actuació de les famílies i alumnes 

durant la realització del Estiu Jove, cal destacar les següents: 

 L'alumnat no pot acudir a les activitats en les següents circumstàncies: si 

presenta símptomes compatibles amb COVID-19 o està diagnosticat de COVID-

19, o es troba en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb 

alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/19/snd422/con
http://coronavirus.san.gva.es/es/protocolos
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4514.pdf


 
 L'alumnat haurà d'entrar amb mascareta al recinte i posar-li-la quan els monitors 

indiquen que és necessari. 

 Una vegada dins del Casal Jove han de respectar l'espai que cadascun tinga 

assignat per a ells. Serà la seua zona per a deixar les coses. 

 Cada alumne ha de portar el seu propi menjar i suficient aigua per a l'activitat. No es 

permet compartir. 

 Durant tota l'activitat els alumnes hauran de mantenir la distància de seguretat i 

evitar el contacte amb la resta d'alumnes i monitors. 

 L'alumne demanarà permís al monitor assignat per a poder anar al bany. 

 Després de cada activitat, l'alumne ha de llavar-se les mans amb gel 

hidroalcohólico. 

 Les famílies vigilaran l'estat de salut i realitzaran presa de temperatura tots els dies 

abans d'eixir de casa per a anar al centre educatiu. Si l'alumnat tinguera febre o 

símptomes compatibles amb COVID-19 no haurà d'assistir al centre, però sí que 

notificar-lo i contactar amb el seu centre de salut. 

 L'alumnat que presenta condicions de salut que li fan més vulnerables per a COVID-

19 (per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, 

càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), podrà acudir al centre, sempre que 

la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta i mantenint les mesures de 

protecció de manera rigorosa. 

 En el cas que, durant el període d'activitats una persona participant/alumnat inicie 

símptomes (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) o siguen detectats per personal 

del centre, se li portarà a un espai separat. Es facilitarà una mascareta quirúrgica per 

a l'alumnat i una altra per a la persona adulta que li cuide fins que arriben els seus 

progenitors o tutors. La sala per a ús individual ha de ser triada prèviament, pròxima 

a una condícia, ha de comptar amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal 

amb doble bossa, on tirar la mascareta i mocadors d'un sol ús. S'avisarà a la família 

que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència 

900300555, perquè s'avalue el seu cas. 

 En el cas que durant el transcurs de l'activitat es declarara un cas de contagi en la 

unitat familiar d'un participant, es comunicarà immediatament a l'organització. 


