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INFORMACIÓ IMPORTANT QUE LES FAMÍLIES HAN DE GARANTIR 

ABANS DE PORTAR ALS ALUMNES A L’STAGE DE COMPETICIÓ DE 

MENORS  
 

Requisits per a participar: 
 

Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a 

preservar la salut del grup:  

 

• Omplir tota la inscripció telemàtica a la web: stage.padelindoor.com.  

• Aportar tota la documentació requerida en el formulari d’inscripció. 

• Assegurar-se l’absència de simptomatologia compatible amb la COVID-

19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol 

altre quadre infecciós (*1).  

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors a l’inici.  

• Calendari de vacunació actualitzat (*2) (exceptuant vacunacions 

posposades pel període de confinament). 

• En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de 

manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, 

donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.  

• Les tovalloles de piscina es podran portar de casa però es demana rentar-

la cada dia prèviament  a alta temperatura i alternar dues per garantir que 

cada dia en disposin d’una de seca. 

• Cal proporcionar als participants gel desinfectant i una mascareta a mida 

que s’afegirà a tot el material aconsellat en la motxilla diària. 

 
 

 
(*1)  Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores 
en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.  
(*2)  En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir 

un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat 
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EL CLUB GRANTITZA LES SEGÜENTS MESURES PER AL 

DESENVOLUPAMENTS DE LES ACTIVITATS: 

 

1) Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material. 

 

Ventilar les instal·lacions interiors 3 vegades al dia. La neteja i la posterior 

desinfecció  d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.  

 

Desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, 

les baranes de les escales. Les taules de les aules i del menjador es netejaran 

i desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament.  

 

El material emprat en les diferents activitats es desinfectarà després del seu 

ús.  

Pel que fa a les piscina el club garantiza la desinfecció diària del material 

aquàtic així com del mobiliari relacionat (cadires d’exterior, joguines, etc.) I 

el degut manteniment dels nivells de clor i ph de l’aigu. 

 

El servei de menjador seguirà les normes establertes per garantir la seguretat 

dels participants en tot l’espai de restaurant  

 

Les activitats es duran a terme en grups de 6-8 nens, nenes o adolescents 

com a màxim per tal de facilitar el distanciament físic i les mesures en cas 

d’infant simptomàtic. Cada grup tindrà assignats un o dos monitors/es en 

funció de l’edat dels participants i el tipus d’activitat. Es procurarà que cada 

monitor/a es relacioni sempre amb el mateix grup d’infants amb excepció 

d’aquelles activitats que puguin requerir algun monitor especialitzat. 

 

2)  Neteja de mans.  

 

L’Equip de monitors promourà el Rentat de mans sistemàtic. S’entrenarà als 

infants i adolescents en la tècnica del rentats de mans efectiu segons 

recomanació de la i pel qual han rebut la formació requerida (OMS, 2020). 

 

Les mans es rentaran a la l’arribada i a la sortida dels infants i monitors abans 

i després dels àpats, abans i després d’anar al WC, abans i després de les 

diferents activitats i després d’esternudar. 

 

L’estança a la instal·lació es fará per grups que ja estaran separats seguint 

les mesures de distanciament físic per grups amb els seus respectius monitors 

i evitar així les aglomeracions. 
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3) Activitats.  

 

Les activitats esportives es podran realitzar amb un màxim de 10 infants o 

adolescents per tal de facilitar les mesures de distanciament físic. 

 

Es dissenyaran les activitats tenint en compte les mesures de distanciament 

mínim en cada un dels grups. 

 

Ús de mascaretes. S’utilitzaran mascaretes en el cas que sigui necessari pel 

desenvolupament d’algun tipus d’activitat i en cas d’alguna urgència (per 

exemple) per dur a terme una cura a algun infant , també pot estar indicat, 

en aquest cas, l’ús de mascareta en l’infant i/o el monitor/a.  

 

4) Comprovació de símptomes.  

 

L’equip de monitors estarà permanentment fent valoracions dels símptomes 

més evidents del virus en tots els participant a les estades amb dues accions: 

 

1. A l’arribada dels infants, adolescents i monitors es farà una 

comprovació de la temperatura (termòmetre frontal). 

 

2. Es recomana també la comprovació diària de símptomes en els 

membres familiars com així farem nosaltres com a instal·lació amb 

l’equip de monitors . A tal efecte podeu fer ús de l’aplicació mòbil 
STOP COVID 19 CAT. 

 

 

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA EMPRATS PER GENERAR AQUEST 

DOCUMENT. 

 

 
• Marc estratègic activitats d'estiu del Departament de Salut Pública del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 5-5-2020. 

 

• Secretaria General de l’Esport i Activitat 

Física_PROTOCOL_GENERAL_MESURES 9-5-2020. 
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