
PROTOCOLO  PARA  O  DESENVOLVEMENTO  DA  ESCOLA  DE  VERÁN  2020  DO
CONCELLO DE AMES

Seguindo  as  “recomendacións  e  medidas  para  o  desenvolvemento  das  actividades  de

educación  non  formal,  ocio  educativo  e  tempo libre   adaptadas  á  situación  de  covid-

19”publicado  pola  Consellería  de  Política  Social,  Dirección  Xeral  de  Xuventude,

Participación e Voluntariado no punto 3.3., onde se fala da configuración dos grupos na

actividade dise:

- Dividirase  aos  participantes  en  subgrupos  de  máximo  15  persoas máis  os

monitores correspondentes. Aínda que o grupo da actividade xeral poida ser máis

elevado, cada subgrupo procurará traballar de xeito individual, sen contacto estreito

co resto de subgrupos durante as diferentes accións, sen prexuízo das pertinentes

rotacións que se realicen para que todos os subgrupos poidan desfrutar de todas

as actividades programadas.

De  maneira  que  os  grupos  serán  de  15  nenos  e  nenas  con  dous  monitores/as  que

intentarán traballar  na medida do posible,  sen contacto entre os demais grupos.  Cada

grupo terá a súa propia aula, baño e patio exterior nos centros educativos onde se vai a

levar a cabo a “Escola de Verán”.

As  medidas  que  se  van  a  seguir  na  Escola  de  Verán  establecéronse  en  base  a  este

documento así como tendo en conta as medidas establecidas polo Ministerio de Sanidade.

RECOMENDACIÓNS XERAIS

Non poderán participar na escola de Verán o neno/a participante:

 Se é diagnosticado/a positiva por COVID-19.

 Presenta  calquera  sintomatoloxía  (tose,  febre,  dificultade  ao  respirar)  que  poida

estar asociada co COVID-19 durante os 14 días previos á súa participación.

 Se  estivo  en  contacto  estreito  ou  compartindo  espazo  sen  gardar  a  distancia

interpersoal con algunha persoa afectada por COVID-19 nos 14 días previos á súa

participación.

A   nai/pai  ou  titor  legal  deberán  presentar,  antes  do  comezo  da  actividade, unha

declaración responsable, que recollerá os seguintes puntos:

a) Condicións de saúde do neno/a participante, na que se acredite non padecer ningunha

enfermidade contaxiosa, nomeadamente o COVID-19, así como ningunha sintomatoloxía

asociada á mesma.



b) Aceptación, tras información previa por parte da organización, das condicións de hixiene

e prevención nas que se vai a desenvolver a actividade.

c)  Aceptación de notificar  inmediatamente á  organización calquera  problema de saúde

vinculado ao COVID-19 durante o transcurso da Escola de Verán.

Os nenos e nenas que presenten condicións de saúde que os fagan máis vulnerables para

COVID-19  (por  exemplo,  enfermidades  cardiovasculares,  enfermidades  pulmonares

crónicas, diabetes, inmunodepresión ou hipertensión arterial) poderá acudir ao Escola de

Verán, sempre que a súa condición clínica estea controlada.

As familias vixiarán o estado de saúde e farán unha toma de temperatura todos os días

antes de saír da casa para a escola de Verán. Si o neno ou nena tivera febre non poderá

asistir e debe de notificalo a organización.

ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID-19

Na situación actual de transmisión comunitaria pola que estamos pasando temos que ter

en conta que todas as persoas con síntomas compatibles son posibles casos de COVID-

19. A identificación producirase mediante observación e o seguimento dos participantes.

En  cada  centro  nomearase  unha  persoa  responsable  e  a  maiores  existirá  unha

coordinadora COVID19 externa, que será os responsables da coordinación das medidas de

prevención e control da COVID-19 que se establecen neste documento.

En caso de que, durante o período de actividades, un neno ou nena inicie síntomas (tose,

febre, dificultade para respirar, etc) levaráselle a un espazo separado. Facilitárselle unha

máscara cirúrxica para o neno ou nena e outra para o monitor/a que o coide ata que

cheguen os seus proxenitores ou titores, que deberán acudir o antes posible.  A familia

deberá poñerse en contacto co número de teléfono 900 400 116.

O  persoal  monitor  encargado  do  subgrupo  no  que  estivese  o  neno  ou  nena  e  a

coordinadora COVID19, encargaranse de revisar o círculo de contactos estreito do grupo

do neno/a posible afectado/a. Mentres non se descarte que se trata dun caso infeccioso

por  COVID-19,  procurarase  que  os  seus  posibles  contactos  estreitos  teñan  a  menor

interacción posible co resto dos participantes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E DE HIXIENE

1. O acompañamento por parte dos pais ou titores do/a menor participante tense que

facer con máscara e seguindo as indicacións sinalizadas en cada centro e sempre

mantendo unha distancia de 2 metros ata a entrada ao recinto onde pode deixar o

neno  ou  nena.  O  neno  ou  nena  deberá  vir  acompañado  unicamente  por  unha



persoa responsable (pai/nai/titor legal). O mesmo criterio será de aplicación para a

súa recollida.

2. Os horarios de entrada e saída en todos os centros sería os seguintes:

• Horario de entrada: 9 a 9:30h (salvo os/as nenos/as que teñan o servizo de

bos días comprendido entre as 7:30 e 09:00 horas que poderán acudir a

calquera hora dentro desta franxa horaria e que entraran polo comedor de

cada un dos centros)

• Horario de recollida dos nenos/as que non quedan a xantar: 14 a 14:30h

• Horario de recollida dos nenos/as que quedan a xantar: 15:30 a 16h

3. Os nenos e nenas deberán traer unha mochila ou bolsa que permita meter todas as

súas  pertenzas,  de  maneira  que  non  estean  en  contacto  coas  dos  seus

compañeiros e compañeiras.

4. Tanto   os  monitores/as  como  os  participantes  aseguraranse  de  levar  sempre

consigo unha máscara limpa,  para o seu uso en caso de non poder  garantir  a

distancia de seguridade. Os nenos e nenas maiores de 6 anos deberán traer dúas

máscaras  metidas  en  bolsas  individuais,  de  maneira  que  lle  facilite  ao  neno/a

collelas e gardalas, sen que se produza contaminación do resto das súas pertenzas.

5. Dentro das medidas establecidas para o COVID-19 pídese que cada participante

teña material de uso individual, non compartido. Polo que solicitamos que os nenos

e nenas traían a “Escola de Verán” un estoxo con pinturas, lapis, goma, afialapis,

pegamento, pincel, tesoura, que vai a quedar no centro ata que o neno/a remate o

seu período de matrícula. O resto do material proporcionarao a empresa encarga de

levar a cabo as actividades.

6. Con antelación ao inicio da actividade, farase unha formación a todo o equipo de

traballo implicado, para que leven a cabo de maneira eficaz e coordinada todos os

protocolos vixentes.

7. En cada centro existirá un responsable de seguridade e hixiene que velará polo

cumprimento das medidas contidas neste documento e nos protocolos aplicables.

8. Adaptaranse  as  actividades  as  medidas  e  recomendacións  marcadas  polas

autoridades  sanitarias  e   revisaranse  as  actividades  a  desenvolver,  suprimindo

aquelas que promoven o contacto físico máis estreito e primando as que poden

levarse a cabo dun xeito máis individual ou con maior distanciamento, intentando

non perder a dinámica de grupo.



9. Á hora de realizar as actividades específicas da programación, tentarase que estas

se leven a cabo en espazos ao aire libre. Os espazos pechados comúns, como por

exemplo, o ximnasio,  usaranse en días alternos polos diferentes grupos.

10. Ao inicio da Escola de Verán o equipo de monitores/as farán unha charla informativa

aos  menores  participantes,  sobre  como  cumprir  as  medidas  de  seguridade  e

prevención.  Farase  fincapé  principalmente  na  responsabilidade  individual  e  a

importancia de seguir as normas de hixiene e convivencia.

11. Reforzarase visualmente a formación coa carteleira informativa nos espazos clave

dos centros (entradas e saídas, lavabos, etc).

12. As zonas onde se fai o lavado de mans estará dotadas de xabón e toallas de papel.

Levarase a cabo unha hixiene de mans frecuente con auga e xabón ou solucións

hidroalcólicas e realizarase tras cambiar de actividade, antes e despois das comidas

e despois de ir ao lavabo, así como despois de esbirrar, tusir ou sonarse o nariz.

13. Manteranse, sempre que sexa posible, as portas abertas para evitar o contacto cos

tiradores,  ademais  de permitir  a  ventilación dos  espazos pechados nos  que se

desenvolvan as actividades.

14. Utilizaranse  desinfectantes  con  actividade  viricida  autorizados  e  rexistrado  polo

Ministerio  de  Sanidade,  respectando  as  indicacións  da  etiqueta  para  limpar  as

superficies,  así  como todo elemento que poda ser utilizado para as actividades

susceptibles de intercambio para previr risco de contaxio.

15. Non está permitido traer xoguetes ou calquera outro obxecto de xogo da casa.

16. A comida non poderá ser compartida. Ademais non se realizarán actividades que

impliquen compartir comida ou coller obxectos coa boca ou similar. Tampouco se

levarán a cabo obradoiros de cociña. Elimínase o lavado de dentes.

17. No comedor,  os/as  nenos/as  sentaranse de  xeito  que  respecten  a  distancia  de

seguridade  

18. Non se irá a piscina por ser pública, o que complica levar a cabo as medidas de

maneira segura.

19.


