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PROTOCOL PER L’OBERTURA DEL CASAL DE JOVES CAN SANSA EN 

SITUACIÓ DE COVID 

 

La data prevista d’obertura del Casal de Joves Can Sansa és el dijous 8 d’octubre de 2020 seguint el 

següent protocol basat en les mesures del PROCICAT. Les mesures estaran sotmeses a canvis segons 

les actualitzacions de les normatives. 

 

1. MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE BÀSIQUES 

 

• S’utilitzarà la porta de l’esquerre (vista des de fora) com a 
porta d’entrada. 

• S'utilitzarà la porta de la dreta (vista des de fora) com a porta 
de sortida. 

• Es posaran cartells per fora i per dins per indicar la porta 
d’entrada i la de sortida.

• Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’entrada (la dinamitzadora 
vetllarà perquè les persones que entrin se’n posin) i a la 
sortida.

ACCESSOS

• Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada 
activitat. 

• Es garantirà l’existència d’un punt de rentat de mans amb 
disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús 
(lavabo).

• En punts estratègics (entrada al casal, es requereix la 
col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica). 

• Es penjarà un cartell al lavabo amb l’explicació del rentat de 
mans òptim.

RENTAT DE 
MANS

• L’ús de la mascareta serà obligatori tant per les persones 
usuàries com la dinamitzadora i persones responsables de les 
activitats que es realitzin al casal.

ÚS DE LA 
MASCARETA
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2. GESTIÓ DE L’ESPAI I DE LES PERSONES 

AFORAMENT I ADMISSIÓ AL CASAL 

- L’aforament del Casal de Joves serà de 10 persones com màxim* segons ordre d’arribada. 

- No es permetrà l’entrada a aquelles persones que no portin mascareta. 

- Es farà un registre diari de les persones usuàries que han fet ús de l’espai i es farà un recull 

de les seves dades de contacte. 

- No es permetrà l’entrada a aquelles persones que no hagin entregat el document de 

“Declaració responsable de les famílies (especial COVID-19)”. 

*En cas d’haver-hi una demanda molt alta, es contempla la possibilitat d’utilitzar la sala petita del 

casal amb un aforament màxim de 5 persones, essent un total de 15 persones en tot el casal. Pel 

que fa a la sala petita es podrà reservar prèviament a través del WhatsApp del Casal. 

 

FUNCIONAMENT 

Cada hora s’obrirà les portes del Casal i es donarà pas a un grup de 10 persones com a màxim. 

Durant 50 minuts, el grup podrà fer ús de l’espai. Un cop passats els 50 minuts, el grup haurà de 

sortir del casal i es procedirà a ventilar i netejar els materials i mobiliari (així com cadires, taules, 

ordinadors...) amb líquid desinfectant. Després, podrà entrar el següent grup i així successivament 

fins a l’hora de tancada del casal.  

L’horari queda de la següent manera: 

CADA DIJOUS I DIVENDRES 

De 16 a 16.30h Assessorament juvenil (amb cita prèvia). 

 

A les 16.30h Obertura del Casal. 

 

De 16.30 a 17.20h Primer grup. 

De 17.20 a 17.30h Ventilació i neteja del mobiliari i material utilitzat. 

De 17.30 a 18.20h Segon grup. 

De 18.20 a 18.30h Ventilació i neteja del mobiliari i material utilitzat. 

De 18.30 a 19.20h Tercer grup 

De 19.20 a 19.30h Ventilació i neteja del mobiliari i material utilitzat. 

 

A les 19.30h  Tancada del Casal 

 

De 19.30 a 20h Assessorament juvenil (amb cita prèvia). 
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ESPAIS LLIURES DE TROBADA  

- Les persones usuàries hauran de portar mascareta mentre facin ús de l’espai. 

- Cada persona es farà responsable de la neteja de la cadira i espai o taula que utilitzi un cop 

acabat el seu ús.  

- La dinamitzadora vetllarà per aquesta desinfecció dels materials compartits després de la 

seva utilització i abans de la utilització per qualsevol altra persona.  

- El sofà i els pufs es podran utilitzar moderadament i amb distància amb les altres persones. 

- Caldrà atendre a les mesures de seguretat i higiene bàsiques esmentades anteriorment. 

- En el cas que es faci ús de la sala petita, s’obrirà la porta que dóna a l’exterior per oferir una 

via d’entrada i una de sortida diferents. Si hi ha molta demanda, funcionarà com una sala 

independent per oferir més places a les persones joves en la utilització del Casal de Joves 

(com s’ha comentat anteriorment). 

 

ESPAIS D’AUTOCONSULTA O D’AUTOGESTIÓ 

ORDINADORS 

- Es farà un registre de les persones que utilitzin els ordinadors.  

- Se separaran els ordinadors amb una distància de 2,5m. 

- Caldrà garantir que les persones que en facin ús dels ordinadors compleixin les mesures 

d’higiene i seguretat (neteja de mans i ús de mascareta) i es vetlli per la desinfecció del 

material posteriorment a la seva utilització i prèviament a que un altra usuària en faci ús. 

PLAY STATION 

- Caldrà apuntar-se a una llista de la qual disposarà la dinamitzadora per jugar a la play i 

establir l’ordre. 

- Les persones que utilitzin el material es faran càrrec de la neteja posterior a la seva 

utilització dels materials (comandaments, PlayStation, jocs i televisió). 

PING-PONG 

- Es cedirà el material de ping-pong (raquetes i pilotes) a les persones que ho vulguin. 

- Les raquetes seran individuals per a cada persona. 

- Es controlarà a través d’una llista qui agafa raquetes i pilotes. 

- Les mateixes usuàries es faran responsables de la neteja del material abans de tornar-lo. 
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TAULA DE LA DINAMITZADORA 

- La taula de la dinamitzadora només en podrà fer ús la mateixa, així com l’ordinador que s’hi 

troba. 

- La cadira que hi ha davant de la taula de la dinamitzadora (utilitzada anteriorment per les 

atencions i assessoraments amb cita prèvia) es netejarà i retriarà en l’horari d’obertura del 

Casal.  

 

3. PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL. ASSESSORAMENTS. 

- El servei d’assessorament del casal funcionarà amb cites prèvies. 

- Es donaran hores abans i després de l’obertura del Casal (de 16 a 16.30h i de 19.30h a 20h).  

- Després de cada atenció es desinfectarà la cadira i l’espai de la taula de la persona 

dinamitzadora (espai on es faran les atencions). 

 

4. ACTIVITATS DINAMITZADES 

- Es faran inscripcions prèvies de les activitats per a poder-hi participar. 

- Les places seran limitades segons l’espai on es realitzi l’activitat i segons els protocols 

vigents. 

- No es podran participar en les activitats aquelles persones que no hagin entregat el 

document de Declaració Responsable. 

- Caldrà seguir, en totes les activitats, les mesures de seguretat i higiene bàsiques. 

- En la mesura del possible les activitats s’intentaran realitzar a l’aire lliure. 

 

REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 

Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, 

com poden ser:  

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

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

-  No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors. 

- Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de 

confinament). Requisit per a la inscripció. 

- En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels 

serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus 

d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.  
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Per a reincorporar-se de nou a l’activitat les persones joves han d’estar asimptomàtics durant 48 

hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia 

compatible.  

En el cas de joves no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un 

interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat. 

 

5. ALTRES MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE 

 

 

• Es farà una neteja a fons de tot l’espai entre dijous i 
divendres (els dos dies d’obertura), contemplant el lavabo i la 
sala petita. Aquesta neteja anirà a càrrec d'una persona 
professional de neteja.

• Durant la utilització de l'espai, cada hora es realitzarà neteja 
pels materials i mobiliari utilitzats.

• Durant l'horari d'obertura es vetllarà per una correcte 
higiene que proporcioni la seguretat de les persones usuàries.

NETEJA

• Es penjaran cartells d’entrada i sortida per informar a les 
persones usuàries, tant per fora com per dins de l’espai.

•Es penjaran cartells per informar de l’aforament i de les 
mesures de seguretat i higiene esmentades anteriorment (a la 
sala gran i a la petita).

•Al lavabo es penjarà un cartell del rentat de mans òptim i de la 
normativa del vàter.

CARTELLS

• Es realitzarà un registre de cada dia i per a cada hora de les 
persones que entrin al Casal.

• Es demanarà el document de declaració responsable, que 
servirà per tot el curs. Per tant, per entrar al Casal, caldrà portar 
el document esmentat.

• En el cas de no portar el document, es prendrà la temperatura 
a la persona per tal que pugui entrar.

DOCUMEN-
TACIÓ


