
MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  DURANTE  O  DESENVOLVEMENTO  DOS  CAMPAMENTOS  DE
VERÁN 2020 PARA OS/AS PARTICIPANTES: 

Para previr a posibilidade de contaxios valorarase pormenorizadamente a posibilidade de participación,
seguindo as seguintes medidas:

• En todos os casos garantirase o cumprimento de protocolos de seguridade (medidas persoais

de  hixiene  e  prevención  obrigatorias);  así  como  a  intensificación  das  tarefas  de  limpeza  e
desinfección dos espazos e materiais. 

• Os monitores/as velarán pola seguridade da actividade mediante o control diario da declaración de

saúde  de  cada  participante  a  entrada  nas  instalacións,  o  axeitado  cumprimento  de  todos  os
protocolos e normas de seguridade establecidos; e, si fose necesario, o control da temperatura dos
participantes. 

• Os pais/nais/titores dos participantes deberán responsabilizarse da súa situación particular

fronte a COVID-19, de tal forma que se algún presenta sintomatoloxía asociada co coronavirus non
acudirá e contactará co Concello de Ames. 

• Estableceranse  medidas para a protección específica de todos os grupos vulnerables e de

risco social en función das súas necesidades específicas. 

Polo tanto establecemos as seguintes MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE O DESENVOLVEMENTO
DA ACTIVIDADE PARA OS/AS PARTICIPANTES

1. Requisitos de admisión

• Non ter diagnostico positivo por COVID 19 segundo os criterios médicos vixentes.
• Non  presentar  sintomatoloxía  (oos,  febre,  dificultade  o  respirar)  que  poida  estar  asociada  ao

COVID-19 durante os 14 días previos á participación.
• Non haber estado en contacto estreito ou compartindo espazo sen gardar a distancia interpersoal

con algunha persoa afectada por COVID 19 nos 14 días previos a súa participación

2. No desenvolvemento da actividade

• Os  responsables  da  actividade  serán  os  encargados  organizar  as  mesmas  asegurando  o
cumprimento da distancia e medidas de seguridade.

• Os participantes levarán mascara cando se lles requira.

• Os participantes  deberán  obedecer  aos  seus  responsables  de  grupo  e  manter  a  distancia
interpersoal  de  aproximadamente  1,5  metros,  dentro  da  actividade,  xa  sexa  en  espazos
pechados ou ao aire libre, e nas entradas e saídas ás instalacións.

 3. Medidas organizativas da actividade

• Os  organizadores  da  actividade  deberán  asegurarse  de  que  os  participantes  contan  con
equipos de protección individual. 

• Os  organizadores  da  actividade  deben  informar  aos  participantes  dos  riscos  e  medidas
sanitarias e de hixiene que deben cumprir de forma individual.



• Os organizadores  da  actividade  deberán  prover  aos  participantes  dos  produtos  de  hixiene
necesarios para poder seguir as recomendacións individuais, adaptándose a cada actividade
concreta.  Con carácter  xeral,  e  necesario  manter  un  aprovisionamento  axeitado  de  xabón,
solución hidroalcohólica e panos desbotables. 

• Os organizadores da actividade deberán manter un aprovisionamento suficiente do material de
limpeza para poder acometer as tarefas de hixienización reforzada a diario. Entre eles lixivia e
produtos autorizados polo Ministerio de Sanidade para desinfectar.

• Deberá evitarse na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. En
caso de que sexa necesario, aumentaranse as medidas de precaución, desinfectándoos tras
cada uso. 

5. Recomendacións para os asistentes a actividade

• Uso obrigatorio de máscaras a requirimento do monitor cando non se poida manter a distancia
interpersoal de 1,5 m.

• Cumprir con todas as medidas de prevención que che indique o responsable da actividade.

• Manter a distancia interpersoal (1,5 metros).

• Lavar  frecuentemente  as  mans  con  auga  e  xabón,  ou  cunha  solución  hidroalcohólica.  E
especialmente importante lavarse despois de tusir ou esbirrar ou despois de tocar superficies
potencialmente contaminadas.  Trata  de que cada lavado dure polo  menos 40 segundos.  E
recomendable o lavado frecuente especialmente ao inicio e ao fin de actividades en instalacións
que son utilizadas masivamente ou de uso compartido.

• Cúbrete o nariz e a boca cun pano desbotable ao tusir e esbirrar, e tírao a continuación a un
cubo do lixo. Se no dispós de panos emprega a parte interna do cóbado para non contaminar as
mans.

• Evita tocar os ollos, a nariz ou a boca.

• Se comezas a notar síntomas, avisa aos responsables da actividade, extrema as precaucións
tanto de distanciamento social como de hixiene mentres esteas  na actividade e contacta de
inmediato co teu médico de atención primaria ou co teléfono de atención a COVID-19.


