
 
 

PROTOCOL DE SEGURETAT HIGIENICOSANITARI PER A L’ACTIVITAT ‘STENCIL DE GUERRILLA’ 

ORGANITZADA PER L’ÀREA D’IGUALTAT I EL CENTRE JOVE DE PAIPORTA.  

1. Condicions de participació en l'activitat.  

- Absència de malaltia i de simptomatologia  compatible amb  la Covid-19 (febre, tos o 

sensació de falta d'aire, disminució del gust i de l'olfacte, esgarrifances, dolor de coll, 

dolor muscular, mal de cap, feblesa general diarrea i vòmits).  

- No convivents o no haver-hi contacte estret amb algun cas positiu o amb persones 

amb simptomatologia de Covid-19 .  

- En el cas de persones  pertanyents a grups de risc (o que convisquen amb persones de 

grups de risc) serà necessària valoració per part del seu equip sanitari. Es considera 

grup de risc a les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, 

malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades, majors 

de 60 anys. 

- Per a reincorporar-se a les activitats les persones han d'estar asimptomàtiques durant 

14 dies quan es tracte de simptomatologia compatible amb la Covid-19 o durant 48 

hores en el cas de simptomatologia NO Covid-19. 

Les persones participants hauran d’emplenar i signar la fitxa de ‘Acceptació de condicions i 

consentiment de participació en l’activitat (es facilitarà per l’organització amb anterioritat a 

l’activitat). Aquesta fitxa recull el següent:  

- Declaració responsable sobre l'estat de salut en els 14 dies previs a l'activitat,  i de no 

haver estat en contacte estret amb cap persona amb simptomatologia de Covid-19. 

- Declaració responsable de no formar part de grup de risc o de no conviure amb 

persones de grup de risc.  En cas de pertànyer a un grup de risc serà necessari 

valoració del seu equip sanitari. 

- Declaració d'haver llegit i acceptat el present document sobre el Protocol de 

Seguretat.  

- Consentiment informat sobre el Covid-19.   

2. Adaptació de l'activitat:  

- El nombre de participants s'establirà tenint en compte les indicacions de les autoritats 

competents: el número màxim de participants serà de 5, inclosos professorat i altre 

personal necessari per al desenvolupament de l’activitat; el nombre de participants no 

superarà en cap cas el 75% de l'aforament oficial de l'espai utilitzat.  

- Arribada i accés al lloc de realització de les sessions. En el cas de les sessions 1 i 2, que 

es realitzaran a les instal·lacions (exteriors i interiors) del poliesportiu municipal, les 

persones participants esperaran a l’exterior de l’edifici mantenint la distància de 

seguretat fins que el professorat o el personal responsable permeta l’entrada. En el cas 

de les sessions 3 i 4, que es realitzaran a l’aire lliure, s’establirà un punt de trobada a 

l’exterior on les persones participants romandran mantenint la distància d’1,5 metres.   

- En tota la instal·lació del Poliesportiu Municipal estan senyalitzats els sentits de 

circulació per a evitar encreuaments i està restringit l'aforament als banys.  

- En les sessions d’interior s’assignarà un punt de treball i una cadira a cada persona que 

no podrà intercanviar-se amb altres participants.  



 
3. Mesures higiènic sanitàries.  

- La mascareta és d’ús obligatori.  

- Els i les participants es llavaran les mans a l'inici  i final de l'activitat. S'han instal·lat 

dispensadors de gel hidroalcohòlic en punts  estratègics del Poliesportiu.  

- Abans de començar l'activitat la persona a càrrec explicarà les mesures de seguretat i 

prevenció. Es posarà l'accent, principalment, en la responsabilitat individual i en la 

importància de seguir les normes d'higiene i convivència. 

- En cas d'utilitzar material d'ús compartit es desinfectarà després del seu ús.  

- No es permetrà l´intercanvi de material personal entre els participants.  

- Els espais d'interior es ventilaran diàriament  per a facilitar la renovació de l'aire.  

4. Actuació enfront d'un cas de Covid-19. 

Si durant el transcurs de l'activitat un participant inicia símptomes compatibles amb la Covid-

19 se’l portarà a un espai separat preparat a tal fi (pròxima a un bany, amb ventilació 

adequada, paperera de pedal amb doble bossa). Es contactarà amb el seu centre de salut o al 

telèfon 900300555 per a que avalue el seu cas.  

En cas que la detecció dels símptomes de Covid es produïsca fora d'horari de l'activitat, haurà 

de comunicar-ho a l'organització per a dur a terme les actuacions necessàries.  

En el cas de tractar-se d'una persona treballadora qui inicie símptomes,  es contactarà amb el 

seu servei de prevenció de riscos laborals  i Centre de Salut d'Atenció Primària, o al telèfon de 

referència 900300555.  

Es durà a terme de manera estricta el control d'assistència per a facilitar la traçabilitat en cas 

que sorgisca algun diagnòstic positiu de Covid-19 relacionat amb l'activitat.  

Es seguirà en tot moment les recomanacions de les autoritats sanitàries. 

 

Referències legals i recomanacions. 

- Resolució de 17 de juliol de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures 

addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la 

Covid-19. 

- Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19. 

- 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 a 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. (DOGV núm. 8834, de 15.06.2020).  

- Recomanacions del Ministeri de Sanitat per a la recuperació de les activitats de temps lliure dirigides a la població 

infantil i juvenil. (Data d'autorització del document: 10/06/2020) 

- Protocol sanitari per al desenvolupament d’activitats de temps lliure i oci educatiu dirigides a població infantil i 

juvenil als municipis de la Comunitat Valenciana. (Generalitat Valenciana. Data del document: 15/06/2020). 

 

Més informació:  Àrea d’igualtat – Tel. 96 3971222 ext. 129; igualtat@paiporta.es / Centre Jove - Tel. 

963972115. Correu  electrònic:;  joventut@paiporta.es 
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