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PROPERES FORMACIONS

ENLLAÇOS D’INTERÈS

• http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/va
cances_i_estades/Activitats_educacio
_lleure_Recursos_entitats_empreses/
formacio-de-responsables-de-
prevencio-i-higiene/

• https://www.estiuamblleure.cat/ca/in
ici/

Formació de responsables de prevenció i higiene:

Des del departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya s’ha informat que ja
està disponible la inscripció a la formació de responsables de prevenció i higiene.

Es tracta d’una formació impartida per personal de departament de Salut en
col·laboració amb la Direcció General de Joventut, la qual va adreçada a les persones
que realitzaran la tasca de responsables de prevenció i higiene en les activitats
d’educació en el lleure l’estiu 2020. La figura d’una persona responsable en aquesta
matèria és obligatòria en totes les activitats, tal i com s’estableix en els protocols
aprovats pel PROCICAT.

La formació té una durada de 3 hores i s’imparteix en modalitat telemàtica. S’han
programat 15 sessions però només cal escollir-ne una. Els continguts són els següents:

Prevenció: Nou coronavirus. Transmissió i COVID-19 en infants i joves. / Mesures de
protecció. / Protocols de salut.

Protecció: Ventilació, neteja i desinfecció. Generalitats. / Espais interiors i exteriors. /
Equipaments i materials. / Instal·lacions aquàtiques.

Seguretat alimentària: Instal·lacions amb cuina pròpia. / Instal·lacions amb càtering. /
Activitats amb àpats de carmanyola. / Activitats amb intendència.

Per a més informació compartim amb vosaltres l’enllaç a la pàgina oficial:

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_R
ecursos_entitats_empreses/formacio-de-responsables-de-prevencio-i-higiene/

Al següent enllaç trobareu l’accés a la pàgina web destinada a dotar d’informació
respecte a les activitats d’estiu per a menors de 18 anys:

https://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/

Documentació protocols d'activitats esportives d'estiu per a menors de 18 anys

Per a completar la informació d’aquest correu electrònic compartim amb vosaltres els
documents de comprovació de símptomes, la informació sobre el calendari vacunal al
dia, l’algoritme en cas d’actuació en un possible cas i la guia de transport d’infants:

Graella comprovació de símptomes: en aquest document trobareu un exemple de
graella per a registrar el control de símptomes i la presa de temperatura d’infants i
persones adultes, amb un llistat de símptomes i la Tº límit per a poder incorporar-se a

l’activitat.

Llistat de comprovació de símptomes: document per a les famílies, a fi de poder
realitzar una comprovació de símptomes dels i les infants que participen en activitats de
lleure d’estiu.

Calendari Vacunal al dia: informació rellevant respecta a la importància de tenir el
calendari vacunal al dia. Al document hi apareix un seguit de preguntes per a
comprovar l’estat de les vacunes i una taula amb les vacunes de referència a cada edat
segons l’any de naixement.

Algoritme d’actuació davant un possible cas: protocol d’actuació en cas d’un possible
cas en colònies, campaments o rutes.

Guia transport d’infants: indicacions de com cal procedir en el transport d’infants.
Trobareu indicacions prèvies al transport, indicacions d’accés al vehicle i durant el
trajecte i indicacions d’arribada al centre on es realitza l’activitat. També trobareu
informació sobre la neteja i mesures i indicacions per a la persona conductora i la
persona acompanyant.

Tota aquesta informació la podreu trobar als documents adjunts.

Per a qualsevol dubte el DAEE resta a la vostra disposició per a qualsevol dubte o
aclariment. fiscal
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