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PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT LA
TRANSMISSIÓ I CONTAGI DE LA COVID- 19
DE L’ESPAI JOVE DE MUSEROS
1. INTRODUCCIÓ
Es fa necessari reprendre l'activitat l’Espai Jove de Museros, però amb l’adopció
de totes les mesures de protecció i prevenció davant la COVID-19 que
garantisquen que es fa de manera segura.

El començament de les activitats es farà a partir d'una planificació que permeta, a
més d'establir les mesures necessàries per a previndre i controlar la pandèmia,
complir els objectius que es porten a terme dins de la campanya de totes aquelles
activitats que es realitzen.
S’ha de procurar que els entorns de les activitats a l’Espai Jove, siguen saludables i
segurs en el context de la pandèmia per la COVID-19, i per tant, s’aplicaran les
mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció adaptades a les diferents
activitats a l’Espai Jove.

Davant qualsevol problema de salut, totes les persones han de mantindre's
informades i adoptar les mesures de prevenció individuals i col·lectives
recomanades. És important que les persones puguen comprendre què succeeix i el
paper que els correspon exercir, tant per a protegir-se com per a protegir els altres.

2. PRINCIPIS BÀSICS I MESURES DE FUNCIONAMENT

Limitació o control del contacte interpersonal: limitació del contacte físic que es
mantindrà en possibilitar una distància interpersonal d'1,5 a 2 metres i amb l’ús de la
mascareta.
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Mesures de prevenció personal: higiene adequada de mans.
No es pot menjar ni beure (excepte aigua) en cap espai de l’Espai Jove.

Neteja i ventilació: neteja i desinfecció de totes les aules i dels diversos espais de
l’Espai Jove, la ventilació freqüent dels espais seran objecte d'especial atenció.
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INTERPERSONAL
Mesures organitzatives a l’Espai Jove quant al manteniment del distanciament
interpersonal:
 Es mantindrà una distància interpersonal com a mínim d’1,5 metres a 2 metres
en les interaccions entre les persones en tot el recinte.
 Les zones d'entrada i eixida a estaran diferenciades d’acord amb la senyalística
corresponent.
 Les entrades i eixides dels participants en les diverses activitats es faran
escalonades per evitar aglomeracions.
 Les interaccions amb persones externes a l’organització i visites d’altres
professionals es reduiran al mínim excepte quan siga estrictament imprescindible.
 En relació amb les mesures preventives s'haurà de prioritzar l'adopció de
mesures organitzatives i la protecció col·lectiva de tots els implicats en l’Espai Jove.
 En els cursos, tallers o en qualsevol altra activitat que es realitze a, totes les
persones participants hauran d’estar a una distància entre un 1,5 i 2 metres de la
persona que tinga al seu costat i faran ús de la mascareta.
 Es portarà un control de totes les persones que acudisquen a les instal·lacions.
Aquest control es realitzarà mitjançant plantilles en les quals s’indique el nom i
cognoms, el DNI (si en té) i el telèfon de les persones usuàries.
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4. DESPLAÇAMENTS A L’INTERIOR DE L’ESPAI JOVE
Es reduirà al mínim els desplaçaments a l’interior de l’Espai Jove.
El trànsit de les persones que visiten les diverses sales de l’interior de l’edifici i de les
escales, es farà ordenament i sempre amb la distància de seguretat corresponent.
Trobaran assenyalades l’escala el costat de pujada i de baixada, les quals
s’utilitzaran per a tots els casos, excepte en aquells casos en els quals la persona
usuària no pot utilitzar l’escala per necessitats físiques, i per tant, utilitzarà
l’ascensor.
L’aforament de l’ascensor serà d’una persona.
S’evitarà tocar passamans ni baranes.

5. REORGANITZACIÓ DELS ESPAIS DEL CENTRE
Els aforaments dels diversos espais estaran calculats d’acord amb la normativa
vigent i d’acord amb l’informe emés per l’aparellador del Departament d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Museros.
Els aforaments totals permesos en cada sala s’indicaran a l’entrada de cadascuna
d’aquestes i no seran sobrepassats per cap motiu.

5.1. Zones comunes

Els circuits d'entrada i eixida estaran senyalitzats i marcats. Serà obligatori portar
mascareta en els circuits d'entrada i eixida i en tot l’Espai Jove.

Pel que fa als banys, sempre hi haurà un dispensador de sabó, un dispensador

AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

individual de paper i una paperera.
L’aforament del bany serà únicament d’una persona.

Els usuaris i les usuàries es rentaran les mans sempre després de cada ús del bany,
abans d’eixir, i l’ús de la mascareta també és obligatori als banys.

Les sales es procuraran que estiguen ventilades.

Es penjaran cartells informatius sobre les normes per a les persones usuàries i
recordatoris de mesures d'higiene personal (llavar-se les mans, distanciament i ús de
mascaretes).
5.2. Sales recreativa de jocs i d’ordinadors
Totes les sales i en general, tots els espais de l’Espai Jove, compliran les pautes
següents: el mobiliari estarà situat en el lloc corresponent, constaran de cartelleria
amb les diverses normes d’higiene general, amb les mesures de seguretat i amb
l’aforament.

Totes les sales tindran la senyalística corresponent que indicarà els llocs (taules i
cadires) d’ús i aquelles que no es podran utilitzar.
S’explicaran les normes essencials del protocol pel que fa a l’espai per tal de
recordar, als usuaris i a les usuàries, que s’han de complir les normes per al
benestar de totes i de tots. Com;
 Ús continu de la mascareta.
 Distància de seguretat.
 Higiene de mans.
S’incorpora com a annex els plànols amb els aforaments de cada espai realitzats per
l’aparellador municipal.
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En la sala d’ordinadors, s’indicarà aquells que estan disponibles per al seu ús, i
seran desinfectats per la persona responsable de l’Espai Jove després de ser utilitzat
per un usuari o usuària.

Tant en el futbolí com en el billar i altres jocs, no es podran intercanviar de posició
els jugadors.

Al futbolí solament podran jugar dues persones, un a cada costat del futbolí, i mai
per parelles en el mateix costat de ja que no es mantindria la distància de seguretat
requerida per a la COVID-19.
No es podran intercanviar els torns de jugadors, si abans no s’ha desinfectat el
futbolí, ni tampoc els pals del billar, ja que seran d’ús individual.
Els jocs de taula compartits no s’utilitzaran d’acord amb totes les mesures de
seguretat sanitària.
Després de l’ús del futbolí, del billar i d’altres jocs, la persona responsable de l’Espai
Jove haurà de procedir a desinfectar-los amb els productes recomanats per tal que
siguen utilitzats per unes altres persones usuàries.

5.3. Sala comuna
La sala comuna tindrà l’aforament corresponent d’acord amb la normativa vigent, en
aquest moment del 75 % del total, però per tal que la distància de seguretat de 2
metros es mantinga, l’aforament real serà menor.

El usuaris i usuàries respectaran el lloc i no es canviarà de lloc per seguretat i
responsabilitat de tots.
No es pot menjar ni beure (excepte aigua) en l’Espai Jove.
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6. MESURES DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ

Se seguiran les normes generals de neteja, desinfecció i ventilació establertes per a
tota la corporació municipal i es posarà especial atenció en les superfícies de
contacte més freqüents.

Mantindre un ambient sa en les instal·lacions és essencial. Es mantindrà diàriament
ventilades les instal·lacions. Les portes de les sales i de l’edifici estaran obertes a
l’inici de l’activitat i s’obriran les finestres com a mínim durant cinc minuts, abans de
l'inici de les activitats.

Es farà la neteja i desinfecció de les instal·lacions, almenys, una vegada al dia, i es
reforçarà en aquells espais que ho necessiten segons la intensitat d'ús, de manera
que després de cada ús es faça neteja i desinfecció de la sala.

Es posarà especial èmfasi i atenció en superfícies, poms de les portes, aplics dels
llums, baranes i passamans, i utensilis d’ús compartit...
La ventilació, es realitzarà en tots els espais del centre abans i en acabar l’ús de les
sales. Si la climatologia ho permet, les finestres es deixaran obertes el major temps
possible.

La higiene de mans és la mesura de prevenció fonamental, i de control de la infecció
per la COVID-19, per la qual cosa s'assegurarà la disponibilitat permanent d'aigua,
sabó i tovalloles de paper d'un sol ús, als banys, i de gel hidroalcohòlic a l’entrada de
l’Espai Jove.
Les portes d'accés a les sales, sempre que l’activitat ho permeta, i tot pensant que
no es molesta a unes altres sales, es mantindran obertes per a evitar el contacte
amb els poms i altres elements.
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S'aconsella sol·licitar una declaració responsable o certificat de desinfecció a les
empreses que proveïsquen els equips i materials.

És altament recomanable que els materials, siguen d'ús individualitzat. En cas que
això no fora possible, hauran de ser desinfectats prèviament al seu ús, també
d'acord amb un protocol específic de neteja.

7. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

Les principals mesures de prevenció personal són les següents:

Ús de mascaretes
L’ús de la mascareta durant la durada de les activitats de l’Espai jove, al marge que
es mantinga la distància interpersonal, és obligatori, i aquest ha de ser l’adequat, és
a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. No es
permet l'ús de mascareta amb vàlvula exhalatòria.
Quant al personal municipal que estiga en l’Espai Jove hauran de portar la
mascareta i, se’ls farà coneixedors del protocol intern, les mesures del qual
s’actualitzaran d’acord amb la normativa en vigor en cada moment.

Llavar-ser les mans

Es recomana a les persones usuàries la conveniència de llavar-se les mans
freqüentment i meticulosament amb aigua i sabó. Si aquesta mesura no fora
possible es pot complementar amb la desinfecció durant 20 segons amb gel
hidroalcohòlic.
S’assegurarà que tots els banys tinguen sabó, paper individual i papereres per tal de
portar a terme la neteja de les mans es faça de manera freqüent i accessible. A
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l’entrada de l’edifici, hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic per a la
desinfecció.

Cal evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, i mantindre, sempre que siga possible les
portes obertes per a evitar el contacte de les mans amb les manetes i els poms.

8. GESTIÓ DE CASOS AL CENTRE
Caldrà habilitar un espai COVID-19 que estiga situat a l’edifici i que permeta la
possibilitat d’aïllar qualsevol persona que inicie símptomes compatibles amb la
COVID-19 i estiga a l'espera del seu trasllat i informació a la família.

Davant un cas dubtós es contactarà amb la família o amb el tutor o tutora legal, si és
menor, per a comunicar-los la situació i perquè vagen a recollir l’usuari o la usuària.
S’haurà de recomanar a les usuàries, que es trasllade al seu domicili i que
contacte telefònicament amb el seu centre de salut, que figura en la targeta SIP.
En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l’estat general per
vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a
dormir-se), s’haurà de telefonar al 112 o contactar amb el centre d'atenció primària
per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari.
La recollida de l’usuari o de la usuària per la família s’ha de fer el més aviat
possible.

9. REQUISITS PER A L’ACCÉS A L’ESPAI JOVE
Els pares, les mares o els representants legals de menor d’edat han de verificar
diàriament el seu estat de salut en el domicili, abans d’assistir a l’Espai Jove, i
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comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C ni cap altra
simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar,
congestió nasal, diarrea, vòmits...). I en cas de tindre símptomes compatibles, no
aniran al centre.
En el cas dels usuaris i de les usuàries major d’edat, tampoc podran anar si
presenten els símptomes compatible amb la COVID-19.

No podran accedir a l’Espai Jove usuaris o usuàries, si presenten símptomes
compatibles amb la COVID-19, en situació d'aïllament per haver sigut positius per
a la COVID-19, si esperen el resultat d’una PCR o si estan en quarantena
domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19
o amb símptomes compatibles.

10. MESURES DE COMUNICACIÓ I SENYALÍSTICA

S'instal·larà cartelleria informativa amb indicacions a seguir pel públic durant
l'assistència.

