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PROTOCOL
ACTUACIÓ COVID-19

Consideracions generals
Aquest document ha estat elaborat seguint les instruccions del Ministerio de Cultura y Deporte, el
Ministeri de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i les diverses instruccions dictades per la
Secretaria General de l’Esport i Activitat Física de Catalunya, per adaptar-nos a totes les mesures de
seguretat proposades per les Administracions pertinents, amb l’objectiu de detallar les mesures
preventives a adoptar a la tornada presencial de les activitats de Kanaya Circ.
Aquest protocol pretén establir les bases de com s’ha de desenvolupar l’activitat en els propers
mesos, en el context actual originat per la pandèmia del Covid-19, i sempre tenint en compte que
serà un document viu que pot anar-se modificant per adaptar-se en tot moment a les mesures que
les Administracions pertinents dictaminin.
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Mesures generals
L’activitat estarà supeditada a la normativa vigent en cada moment entenent aquesta pot
veure’s modificada.
Hi haurà una persona formada responsable en prevenció i higiene tal com s’estableix en
els protocols aprovats pel PROCICAT. Tot el personal tècnic i col·laboradors seran
assessorats per tal que estiguin informats de totes les mesures necessàries a tenir en
compte a l’hora de realitzar les activitats.
Aforament: l’activitat comptarà amb tantes participants com ho permeti l’espai
disponible, on es realitzaran les diferents activitats mantenint la distància social entre els
diferents grups si n’hi han.
Ratios, entrades i sortides: es disminuiran les ratios dels grups a 12 (màxim) i s’establiran
horaris esglaonats entre els diferents grups a les entrades i sortides per tal d’evitar
aglomeracions.
Les tasques de neteja es realitzaran amb una freqüència més elevada per tal d’assegurar
la desinfecció de la sala. La instal·lació i material seran netejats i desinfectats cada dia
posteriorment a l’activitat.
Al l’espai de circ només podran entrar-hi les alumnes, els tècnics i altres responsables de
l’entitat, en cap cas podran entrar els acompanyants, aquests podran d’accedir-hi només
sota les indicacions del formador si s’escau per algun motiu.
Caldrà respectar els horaris assignats per tal de vetllar pels protocols d’entrada i sortida
mantenint l’ordre i la distància social.
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Requisits generals per a participar a les activitats
Absència de simptomatologia COVID-19
o Febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió nasal, mal de coll, mal de
panxa, vòmits, diarrea, malestar, dolor muscular
o No haver tingut contacte estret amb algú amb malaltia o símptomes com a mínim
14 dies abans.
Declaració responsable (annexada al final del protocol): s’estableix la necessitat de
comptar amb una declaració responsable que assenyali la situació sanitària de l’alumne.
Igualment, en aquesta declaració s’exigirà a les famílies comunicar qualsevol canvi en
aquest estat de salut i a comunicar diàriament l’estat de l’alumne. El/La tutor/a legal de
l’infant haurà de signar un document de declaració responsable, que l’infant reuneix els
requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les
circumstàncies de risc que comporta.
En cas de contagis:
o En cas d’algun positiu en COVID-19 s’avisarà al CAP pertinent i s’aïllarà ràpidament
a les persones que han estat en contacte, es resseguirà la traçabilitat dels
possibles contagis i caldrà seguir els protocols que estableixin les Autoritats.
o Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els alumnes i la resta de personal del club
han de ser asimptomàtiques durant 48h en el cas de simptomatologia no COVID19 i de 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
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Mesures d’entrades i sortides de la instal·lació
Les entrades i sortides es realitzaran de manera ordenada, mantenint la distància
social i amb la mascareta posada.
En cas que sigui necessari, seguint els criteris de les Administracions pertinents, es
mesurarà la temperatura dels assistents i, en cas de superar o igualar la temperatura
de 37,2 graus centígrads no es podrà accedir a l’espai. Es prega que els acompanyants
dels alumnes no marxin fins a verificar que el menor pot accedir a la sessió.
En primer lloc, caldrà rentar-se les mans amb el gel/líquid hidroalcohòlic de l’entrada
de la instal·lació.
A continuació els alumnes es posaran els mitjons que porten específicament per
l’activitat (antilliscants preferiblement)
Els alumes hauran de venir amb vestuari esportiu específicament per l’activitat. No es
podrà entrenar amb samarreta i malles provinent del carrer. Un cop entrin a la sala
d’espera guardaran la roba de carrer a la seva motxilla. La motxilla es deixarà al
vestuari
Els alumnes i personal de l’entitat hauran d’entrar a la instal·lació ja amb el cabell
recollit.
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Mesures durant l’activitat
Els alumnes hauran de portar una ampolla d’aigua individual per si cal durant
l’activitat.
Cada entrenador/a repassarà amb el seu grup els protocols de prevenció (com i quan
fer us dels líquids hidroalcohòlics, com posar i treure mascareta, distància de
seguretat, neteges d’aparells...)
Caldrà vetllar per mantenir les mesures de protecció específiques:
o Rentat de mans sistemàtic
o Ús de paper secant d’un sol ús
o Evitar tocar-se la cara
o Esternudar i tossir al colze
o Mantenir la distància de seguretat
o Ús de la mascareta sempre que no es pugui assegurar la distància mínima de
seguretat.
Si cal, es farà una aturada breu a la meitat de l’activitat per anar al lavabo d’un en
un seguint les indicacions del monitor.

L’equip tècnic i tots els membres de l’entitat duran la mascareta durant tota
l’activitat.

S’evitarà el contacte alumne-formador sempre que sigui possible. En cas que aquest
contacte sigui necessari el formador es desinfectarà mans abans i després i haurà
d’utilitzar la mascareta. En cas d’haver de realitzar cures de farmaciola a més a més caldrà
l’ús de guants (aquests estaran disponibles a la sala amb ús exclusiu per als responsables
i treballador
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Mesures sobre tràmits administratius, atenció
personal i altres
Les quotes mensuals, hauran de ser abonades mitjançant la domiciliació bancària i,
només en casos puntuals es podrà fer via transferència bancària i respectant els terminis
de pagament, per tal d’evitar els pagaments en efectiu.
Tots les formularis administratius, documents i comunicacions hauran de ser facilitats per
la via electrònica mitjançant el correu electrònic (info@kanayacirc.com ) o a través del
whatsapp 69311034
No s’emmagatzemarà roba ni altres objectes oblidats/perduts que quedin a la sala un
cop acabades les sessions.

Declaració responsable per a les famílies en relació amb la situació de pandèmia generada per la
Covid-19
Declaro sota la meva responsabilitat:
o Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto
les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de
l’activitat, en la qual na........................................................................... participa. Així
mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són
responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant
l'activitat.
o Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les
actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
o Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per na
........................................................... i del material d’ús propi detallat en aquest protocol per
als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
o Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut de na
...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat,
així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, na ......................................
compleix els requisits de salut següents:
o Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea ) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
o No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19
confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies
anteriors a la realització de l’activitat.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la
Covid-19:
o Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva
participació en l’activitat.
Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora
Data i localitat

