
Formació mesures COVID-19
Activitat de lleure i esport_Estiu 2020



PREVENCIÓ

PROTECCIÓ

SEGURETAT ALIMENTÀRIA



PREVENCIÓ



SARS-CoV-2

De CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the 
Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL)

Els coronavirus són una extensa família de 
microorganismes que poden causar 
malalties en persones i animals.

Existeixen diversos coronavirus que poden 
causar malaltia respiratòria en humans 
(MERS, SARS).

El SARS-CoV-2 va identificar-se per primera 
vegada al desembre de 2019, a Wuhan.



COVID-19

DiagnòsticSímptomes Tractament



Febre o febrícula

Tos

Dificultat per respirar

Congestió nasal

Mal de coll

SÍMPTOMES

Mal de panxa

Vòmits 

Diarrea

Malestar

Dolor muscular

Solen aparèixer als 2 - 14 dies de l’exposició al virus



✓Proves de detecció d’àcids 
nucleics, proves de detecció 
d’antigen (PCR)

✓Proves de detecció d’anticossos 
(IgG, IgM)

DIAGNÒSTIC

Fernández MJ, Riera L, Serrano E. ¿Y después de la fase aguda de la COVID-19 qué...? Actualización en Medicina de 
Familia. Abril 2020. Disponible a: https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2628



Un 80% de les persones afectades es 
recuperen sense necessitat de tractament.

1 de cada 5 pot desenvolupar una forma 
greu de la malaltia amb complicacions 
respiratòries.

Factors com l’edat avançada, les malalties 
cardiovasculars i respiratòries o l’obesitat 
mòrbida poden empitjorar el pronòstic.

PRONÒSTIC I TRACTAMENT

A dia d’avui no existeix 

un tractament curatiu 

per la malaltia tot i que 

hi ha nombrosos estudis 

en marxa amb resultats 

prometedors.



De Pharexia (original author); Ratherous, AKS471883 (contributors); authors of File:BlankMap-World.svg (source file) -
Esta imagen incluye elementos que han sido tomados o adaptados de esta: BlankMap-World.svg.Data derived from
Johns Hopkins University CSSE, The Centers for Disease Control and Prevention, New York Times, CNBC, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86236603
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DADES A 
CATALUNYA

68.531

73.778

50.407

35.191

15.569

4.350

2.763

27.563

11.369

Dades del 25.5.2020



DADES PER GRUP D’EDAT



COVID-19 EN INFANTS

Febrícula o febre

Tos i/o dificultat per respirar

Congestió nasal i/o mal de coll

Mal de panxa, vòmits i/o diarrea

Malestar general o dolor muscular

Simptomatologia habitual

Sovint asimptomàtics o poc 
simptomàtics

1-10 anys: grup de menor risc

Menys transmissors

Algunes dades



GRUPS DE RISC (infants)

▪ Malalties respiratòries greus que precisen
medicació o dispositius de suport respiratori

▪ Malalties cardíaques greus

▪ Malalties que afecten al sistema immunitari
(per exemple, aquells infants que precisen
tractaments immunosupressors)

▪ Diabetis mal controlada

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties
moderades o greus



TRANSMISSIÓ inhalació contacte

Imatge extreta de : Morawska L, Cao J. Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the reality. Environment International 139 (2020) 1057302

Environment International 139 (2020) 1057302



R0

MALALTIA TRANSMISSIÓ R0

XARAMPIÓ Aèria 12-18

VARICEL·LA Aèria 10-12

PAROTIDITIS Gotetes 10-12

POLIO Fecal-oral 5-7

RUBÈOLA Gotetes 5-7

TOS FERINA Gotetes 5.5

COVID-19 Gotetes 1.4-5.7

REFREDAT COMÚ Gotetes 2-3

DIFTÈRIA Saliva 1.7-4.3

GRIP ESTACIONAL Gotetes 0.9-2.1

SARS Gotetes 0.3-0.8

Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Nombre_reproductiu_bàsic



TRANSMISSIÓ

By KieraCampbell - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79523883



TRANSMISSIÓ INFANTS

Extret de: National Institute for Public Health and the Environment. Ministry of Health, Welfare and Sport. Netherlands, 20 de maig de 2020

(a partir d’un cas positiu)



SUPERVIVÈNCIA DEL VIRUS

3 h

72 h

72 h

24 h

4 h

48 h



OBJECTIUS DE LES MESURES 

RANSMISSIÓ

RAÇABILITAT



REQUISITS PER A PARTICIPAR

• Absència 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 al dia altament recomanat 



DISTANCIAMENT

Exret de: Hesman T. Why 6 feet may not be enough social distance to avoid COVID-19. ScienceNews, 17 abril 2020

https://www.youtube.com/watch?v=PxOfcjxinGE
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Posició del cap

2 m

1,7 m

1 m

2 m2 m

1,7 m

2 m



RENTAT DE MANS

https://www.youtube.com/watch?v=jrYxy5TjlXU


http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/Escoles/Ep-mans-netes/Quadern-Mans-Netes-maig.pdf


ÚS DE MASCARETES

No recomanades en menors de 2 anys 

Contraindicades en persones que no se la poden treure de manera autònoma

Obligatòries quan no és possible mantenir la distància de 2 metres

Extreta del web: www.lapunxeta.com

Abans de posar-se-la, cal rentar-se les mans i col·locar-se-la de manera 
que cobreixi bé la boca i el nas. 

Un cop posada no s’ha de tocar i, si es toca, cal rentar-se bé les mans. 

A l’hora de treure’s la mascareta, cal fer-ho des de la part del darrere 
o les cintes que la subjecten, sense tocar la part que pugui estar 
contaminada, i rentar-se de seguida les mans. 

1

3

2



GUANTS
• En general, no indicats

• Poden donar una falsa sensació de 
seguretat

• Si son necessaris, cal incrementar la 
freqüència del rentat de mans



PROTOCOLS SALUT

Vincle amb 

l’atenció primària
Full de declaració responsable

Actuació davant cas sospitós
Llistats de comprovació de 

símptomes



Els centres d’atenció primària estan informats de l'existència de la figura
del Responsable de seguretat i higiene.

Es pot establir contacte telefònic per a qualsevol dubte relacionat amb la
COVID-19.

S’hi podrà acudir per a atenció urgent en cas que sigui necessari.

En cas d’infant amb patologia sospitosa, seran la família o les persones
tutores qui el portaran al seu centre de referència.

VINCLE AMB L’ATENCIÓ PRIMÀRIA



FULL DE DECLARACIÓ 
RESPONSABLE



CHECK LIST FAMÍLIES



CHECK LIST ACTIVITATS



CAS POSSIBLE

SIGNES DE 

GRAVETAT ?

NO SÍ

Avís telefònic a la família

Recollida infant i contacte amb CAP 

de referència

Fora de l’horari d’atenció

del CAP: trucar al 061

Trucar al 112

Avís telefònic a la família

Un o diversos símptomes compatibles



CAS POSSIBLE: UNITAT DE CONVIVÈNCIA



MISSATGES



1



2



3



2 metres

4



5



PROTECCIÓ



ÍNDEX

Ventilació, neteja i desinfecció

Generalitats
Espais interiors i exteriors

Instal·lacions aquàtiquesEquipaments i materials



GENERALITATS

Neteja i desinfecció no són el mateix. Són accions complementàries.

1 s’ha de netejar amb aigua i sabó: treure la brutícia (el que es veu) 

2 s’ha de desinfectar amb un desinfectant: elimina els microorganismes (el que no es veu)

Baietes, fregones, 
guants cal que es 

netegin i 
desinfectin 

periòdicament

VENTILEU



PRODUCTES
La NETEJA es fa amb aigua i sabó

La DESINFECCIÓ es pot fer amb:

▪ Lleixiu amb una concentració d’hipoclorit sòdic del 0,1%

Amb una dilució 1:50, que equival a 20 ml per litre d’aigua 
(a temperatura ambient)

▪ Alcohol: a concentracions entre el 62 i 71% 

▪ Aigua oxigenada al 0,5 %

▪ Altres productes trobats al mercat:  Productes viricides autoritzats

Recomancions de neteja i desinfecció per a la ciutadania

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-i-desinfeccio-llars.pdf


DILUCIONS LLEIXIU



PRECAUCIÓ AMB ELS PRODUCTES DE NETEJA

▪ Llegiu les etiquetes i instruccions d’ús

▪ No barregeu productes diferents

▪ Respecteu la dosificació

▪ Mantingueu-los en els envasos originals i 
ben guardats fora de l’abast dels infants

NO ES POT BARREJAR 
LLEIXIU AMB PRODUCTES 

DESINCRUSTANTS O 
DESEMBUSSADORS 

COM EL SALFUMANT



NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS INTERIORS

En general, 1 cop al dia (alguns espais poden 
requerir una major freqüència)

A les habitacions: el mobiliari i objectes

Superfícies de treball, poms de porta, manetes 
d’electrodomèstics. Després de cada àpat

VENTILEU MENTRE FEU LA NETEJA I UN 
MÍNIM DE 10 MINUTS 3 VEGADES AL DIA 



LAVABOS
En dutxes comunitàries:

• Cal mantenir la distància habitual (2 metres)

• La neteja i desinfecció de les dutxes s’hauria
de fer després de cada ús.

Els rentamans, inodors i la resta de superfícies del lavabo s’haurien 
de desinfectar un mínim de 2 vegades al dia (recomanable, 3).

Per a llençar les tovalloles d’un sol ús, cal un cubell (si pot ser amb pedal i 
bossa).

Ventileu mentre feu la neteja i un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia.

DESPRÉS DE FER SERVIR L’INODOR:
BAIXAR TAPA, TIRAR DE LA CADENA I RENTAR-SE LES MANS

Poseu-hi 

un rètol !



NO OBLIDEU     les superfícies d’ús més comú com: 

✓ Poms de les portes, de les finestres 

i dels armaris

✓ Interruptors, intèrfons,... 

✓ Baranes de les escales, bancs de seure,... 

✓ Safates de menjar, fonts d’aigua, material compartit,... 

NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS INTERIORS



PLANIFICACIÓ NETEJA I DESINFECCIÓ

▪ Es recomana que cada centre tingui un Pla de neteja i desinfecció

▪Detergents i desinfectants autoritzats

▪ Seguir les recomanacions d’ús dels productes de neteja

▪ La neteja serà amb major freqüència en aquells 

espais de major ús, en especial lavabos

▪ La ventilació és tan important com la neteja



PLANIFICACIO NETEJA I DESINFECCIÓ

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Graella-per-a-la-planificacio%CC%81-de-la-neteja-i-desinfeccio%CC%81-despais-on-es-fan-activitats-deducacio%CC%81-en-el-lleure.pdf


A ESPAIS EXTERIORS

Superfícies de contacte habitual que es troben a l’exterior:

• Bancs, baranes, poms de porta dels vestidors i lavabos, 
aixetes, polsadors, dutxes, etc.) 

Si hi ha fonts d’aigua es recomana:

• Rentar-se les mans abans i després de tocar l’aixeta

• No tocar l’aixeta amb la boca

• Millor beure amb cantimplora

• La cantimplora no ha de tocar l’aixeta

Poseu-hi 

un rètol !



EQUIPAMENTS I MATERIALS

• La vaixella i demés estris de cuina s’han de netejar amb aigua 

calenta i sabó, preferiblement amb rentaplats a una temperatura 

com a mínim de 60ᵒC, amb els detergents habituals. 

• La roba de llit, tovalloles a temperatura superior a 60ᵒC.

• En cas d’ús de sacs de dormir caldrà que siguin ventilats 

diàriament un mínim de 2 hores.

• Es recomana NO COMPARTIR material 

(instruments musicals, ulleres de busseig, 

“manguitos”,...) En cas de fer-ho desinfectar després del seu ús. 



MATERIAL ESPORTIU

• Quan sigui possible, el material serà d’ús

exclusiu per l’infant. Si no és possible, es 

compartirà dins el grup de convivència.

• El material es netejarà i desinfectarà 

diàriament (si se n’ha fet ús) o bé 

quan canviï el grup d’infants.

• S’adaptarà el procediment de neteja i 

desinfecció al tipus de material. 



JOCS I JOGUINES

• S’aconsella no utilitzar jocs i joguines que 

siguin de difícil neteja i desinfecció

(per exemple, els jocs de cartes, jocs o joguines de cartró, 

algunes joguines de fusta, etc.)

• Quan sigui possible, es recomana que els joc només es comparteixin 

amb el grup de convivència.

• La neteja i desinfecció es farà diàriament (si se n’ha fet ús) o quan hi hagi 

un canvi de grup d’infants.

• S’adaptarà el procediment de neteja i desinfecció al tipus de material.



NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIALS*
MATERIAL NETEJA DESINFECCIÓ

Pilotes de bàsquet, futbol,
voleibol,...

Aigua i sabó Solució aigua i lleixiu

Mànecs raquetes, pals d’hoquei, 
rems, bats de beisbol...

Drap humit Alcohol 70ᵒ

Equipaments de goma 
(material natació, busseig)

Aigua i sabó Alcohol 70ᵒ

Equipament de lona, fibra sintètica 
(cordes escalada, arnés...)

Aigua i sabó Solució aigua i lleixiu

Joguines o jocs de plàstic dur Aigua i sabó Alcohol 70ᵒ (Rentaplats)

Joguines o jocs de fusta Drap humit Alcohol 70ᵒ

* Aquesta taula és orientativa. S’ha optat per l’alcohol en aquells materials que poden fer-se malbé amb el contacte amb l’aigua (fusta) i en les
superfícies que poden entrar en contacte amb la cara, però podrien utilitzar-se la resta de desinfectants autoritzats.



EQUIPAMENTS I MATERIALS A CAMPAMENTS

Vaixella i estris: 
• Cadascú es renta el seu plat, got i coberts

• El rentat serà amb aigua i sabó, a continuació fer un esbandit  i desinfectar durant 5 
minuts a un gibrell amb lleixiu al 0,1% 
(es barreja 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua)

• Esbaldir bé amb aigua per eliminar restes de lleixiu

Aquestes solucions de lleixiu s’han de preparar diàriament

Guardar-lo a la seva bossa fins al següent àpat

Aquestes operacions amb les mans netes i desinfectades



EQUIPAMENTS I MATERIALS A CAMPAMENTS

▪ El rentat de la roba es farà a mà amb aigua i sabó

▪ Cadascú es rentarà la seva roba 

▪ Es recomana deixar-la assecar  al sol, si pot ser 24 hores

▪No barrejar-les entre elles



EQUIPAMENTS I MATERIALS

• Les tovalloles de bany, dutxa i piscina, s’hauran de

portar de casa, i s’indicarà que hagin estat prèviament

rentades a alta temperatura.

• Caldrà prendre mesures perquè no hi hagi contacte

entre tovalloles mentre se’n faci ús.

• Les instal·lacions, a més a més, hauran de fer una

previsió de major disponibilitat de tovalloles de bany i

dutxa/bany perquè puguin ser utilitzades en cas

necessari garantint la seguretat.



ACTIVITATS AQUÀTIQUES

▪ L’aigua de la piscina no és un transmissor del virus.

▪ Respectar l’aforament marcat per la normativa (30% en l’actualitat).

▪ Organitzar l’accés per evitar aglomeracions, tant a la zona de piscina com de 
dutxes i lavabo. Es poden fer torns.

▪ Disposar d’un desinfectant de mans a l’entrada. Cal reforçar el rentat de mans.



ACTIVITATS AQUÀTIQUES

• Garantir la distància de seguretat. Les cremes protectores,
motxilles, ulleres dins del perímetre de seguretat de cadascú.

• Millor no compartir material. Si no és possible, desinfectar
després del seu ús.

• Com a mesura addicional podeu deixar al sol el material de
piscina. Les temperatures altes inactiven el virus.



SEGURETAT ALIMENTÀRIA



ÍNDEX

Instal·lacions amb cuina 

pròpia
Instal·lacions amb càtering

Activitats amb intendència
Activitats amb àpats de 

carmanyola



SEGURETAT ALIMENTÀRIA I COVID-19 

NO HI HA CAP EVIDÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ DE 
LA COVID-19 A TRAVÉS DELS ALIMENTS



Seguretat alimentària i COVID-19: REGLES D’OR 

Rentat de mans   

Respectar la distància de seguretat

“Etiqueta respiratòria”

Evitar la contaminació creuada  



Seguretat alimentària i COVID-19

Rentar-nos les mans tantes vegades com sigui necessari. 

Com a mínim: 

▪ A l’arribar

▪ Abans i després de dinar

▪ Quan els infants canviïn d’activitat

▪ Després d’estossegar o esternudar:

✓En un mocador de paper (d’un sol ús), llençar-lo després  i rentar-nos les mans

✓Si no tenim mocador de paper, en el colze



RENTAT DE MANS

Cal que estigui col·locat en llocs 
estratègics com: 

✓Menjador

✓Entrada aules

✓Entrada a la casa

Solució gel hidroalcohòlic

Hauran de disposar sempre de:

✓ Sabó amb dosificador

✓ Tovalloles d’un sol ús

✓ Paperera

Rentamans



A LA CUINA: ELS VIRUS I ELS BACTERIS

Són éssers vius que:

• Respiren

• Mengen

• Es reprodueixen

A la cuina tenen tot el que necessiten



A LA CUINA: EVITAR INTOXICACIONS ALIMENTÀRIES

▪ Durant l’elaboració del menjar extremeu les condicions 
d’higiene:

MANS, SUPERFÍCIES I ESTRIS 
QUE TOQUEN ELS ALIMENTS

▪Netegem i desinfectem la fruita i la verdura



LA DESINFECCIÓ DELS VEGETALS

▪ Cal fer servir lleixiu apte per a la desinfecció de l’aigua de beguda

▪Quantitat de lleixiu: 1,5 mL per litre d’aigua

per 1,5 L d’aigua

per 3 L d’aigua

▪Mantenir-hi els vegetals durant 5 minuts 

▪ Després esbandir BÉ amb aigua corrent

Cullereta de postres



A LA CUINA: EVITAR INTOXICACIONS ALIMENTÀRIES

▪ Assegureu una temperatura de cocció de 65ᵒC en el centre del 

producte.

▪ Conserveu els aliments a temperatures adequades (els 

refrigerats entre 0 i 4ᵒC i els congelats a un màxim de -18ᵒC).

▪ Separeu els aliments crus dels cuinats i eviteu contaminacions 

encreuades.

▪ Feu una bona gestió dels al·lèrgens a fi d’evitar al·lèrgies i/o 

intoleràncies.



A LA CUINA

▪ Renteu en el rentavaixelles tots els estris i feu 

servir una temperatura superior a 60°C.

▪ Guardeu al vostre armariet objectes personals 

que puguin contaminar, com ara els mòbils.

▪ Els plats, gots, gerros i altres estris de cuina han d’estar 

guardats i protegits.

▪ En instal·lacions en que es permet l’ús de cuina per més d’un 

grup,  ha de ser netejada i desinfectada després de cada grup.



A LA CUINA: el personal

▪ Davant qualsevol signe de malaltia, avisar i no anar a la feina.

▪ Cabells recollits, roba neta, sense joies, ungles curtes i netes.

▪ Tots els objectes personals (mòbil, claus,...) guardats a la taquilla.

▪ Rentat de mans freqüent, també si es toquen objectes personals, com 
per exemple, les ulleres.

▪ Mascaretes:

Quan no es pugui garantir la distància de 2 m

En la preparació d’aliments en cru i en l’emplatat

En el servei del menjar



AL CÀTERING

Compte a l’arribada del menjar i personal

▪ Es recomana no entrar en contacte directe amb els
proveïdors d’aliments ni amb els seus vehicles. S’ha de
garantir una distància d’un a dos metres entre les persones.

▪ Si es reben productes embalats els retirem amb cura en una
zona diferenciada i després ens rentem les mans.



AL CÀTERING

Respectar les temperatures dels menjars:

EL MENJAR FRED O CONGELAT, 
DE SEGUIDA A LA NEVERA O CONGELADOR



AL SERVEI DEL MENJADOR

• Organitzar l’entrada dels infants per mantenir sempre la distància de 

seguretat.

• Garantir el rentat de mans.

• El menjar s’ha de servir en plats individuals i no pot ser compartit.

• Ajusteu les racions a les necessitats de cada nen a fi d’evitar el 

malbaratament alimentari.

• A les taules no hi haurà elements per compartir: cistella pel pa,  

setrilleres,...

• Només es pot compartir el gerro d’aigua que servirà un monitor, o bé, 

un infant o adolescent responsable (el mateix per a tot l'àpat).

Les persones 

participants NO podran 

col·laborar:

En les activitats de cuina

En el servei de menjar

En la neteja d’estris



AL MENJADOR

X seients buits

Distància mínima entre taules 1 metre

Neteja i desinfecció les taules després de cada ús

Ventilar el menjador mínim 10 minuts/3 cops al dia



ALS ÀPATS DE CARMANYOLA

• Portar en neveretes o bosses isotèrmiques per garantir la 
temperatura

• Abans de dinar rentar-se les mans

• No compartiu menjar ni estris. Cadascú la seva carmanyola, 
que vindrà marcada amb el nom

• Al terra, menjar en rotllana garantint la separació de entre els 
infants

Imatge extreta de: https://www.abacus.coop/ca/carmanyola-
vidre-570ml./VG_1209693.66+570+ml.html



A LES ACTIVITATS AMB INTENDÈNCIA: 
ESPAI PER LA CUINA

▪ L’espai de la cuina marcat perquè no hi entrin els participants.

▪ Cuinen els intendents (amb mascareta) i els participants no
podran col·laborar en les tasques de cuina.

▪ Tots els estris de cuina seran netejats i desinfectats per part dels 
intendents després de cada ús i emmagatzemats amb caixes
tancades.

▪ L’espai de cuina haurà de tenir penjat:

✓Protocol de manipulació d’aliments

✓Protocol de neteja i desinfecció d’utensilis i emmagatzematge
d’aquests



A LES ACTIVITATS AMB INTENDÈNCIA: 
ESPAI PER MENJAR

▪ El menjar el serveixen els dirigents de l’activitat, cadascú al seu grup de 
convivencia.

▪ Cadascú fa servir el seu plat, got, estris i cantimplora. Que vindràn
marcats de casa.

▪ Han de venir amb una bossa, també marcada, on posaran els plats 
i estris nets fins al proper àpat.

▪ Porteu-ne de més, biodegradables per si de cas.

▪ Es menjarà en una rotllana al terra amb 2 metres de distància
entre els infants.

▪ Abans, rentat de mans o gel hidroalcohòlic!



Moltes gràcies per la vostra atenció!


