NORMATIVA PER A PARTICIPANTS EN LES ACTIVITATS DE TEMPS
LLIURE I D’OCI EDUCATIU DE L’AJUNTAMENT DE SILLA EN RELACIÓ
AMB LA COVID-19
Segons el protocol d'obertura dels Espais Joves de la Generalitat en relació amb la COVID-19, basant-se el
protocol sanitari per al desenvolupament d'activitats de temps lliure i oci educatiu dirigides a la població
infantil i juvenil als municipis de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, i les directrius i recomanacions en activitats d’oci juvenil i infantil del Ministeri de Sanitat.

DECLARACIÓ RESPONSABLE. CONSENTIMIENT
Tu (si ets major d'edat) o el teu pare, mare o tutors (si ets menor d'edat) haureu de signar el document de
declaració responsable que trobareu a la pàgina web: www.silla.es o www.sillacultural.com. Aquest
document s'ha de presentar alhora de la inscripció. No estarà permesa la realització del taller sense la
presentació prèvia d’aquest document.

REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR A LES ACTIVITATS





Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea ...) o amb qualsevol altre quadre d'infecció.
Per reincorporar-se de nou a les activitats les persones participants han d'estar
asimptomàtiques 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o
durant 48 hores en el cas de simptomatologia NO COVID-19.
No convivents o amb contacte estret amb un cas positiu confirmat o amb simptomatologia
compatible
En població infantil o adolescent amb malalties prèvies de base serà necessari realitzar una
valoració per part del servei mèdic de manera individual per determinar la seva participació, ja
que són població de major risc enfront de la COVID-19.

ARRIBADA I ACREDITACIÓ







Respectaràs la cua d’espera fora de la instal·lació fins que el personal de l’Ajuntament et permeta
l’entrada i mantindràs una separació interpersonal de 1,5 metres de distància entre persones.
S’establirà una zona d’entrada i eixida diferenciades i senyalitzades.
Serà obligatori l’ús de mascaretes per a totes les persones que accedisquen a la instal·lació, tant
participants com acompanyants.
Únicament et podrà acompanyar un familiar.
Se’t prendrà la temperatura a l’entrada del centre. Caldrà que et desinfectes les mans abans
d’entrar a la instal·lació. Mantindràs sempre la distancia de seguretat entre persones.
Una vegada realitzada l’acreditació, els i les participants esperaran a ser acompanyats pel
personal de Joventut respectant la distància mínima de seguretat al lloc de l’activitat.

ALS TALLERS





Ens llavarem les mans amb aigua i sabó i utilitzarem gel hidroalcohòlic abans i després de cada
taller.
L’ús de mascaretes serà obligatori.
Al llarg del taller se t’assignarà una cadira i una taula que no podràs intercanviar amb altres
participants.
No es permetrà l’intercanvi de material personal entre participants.

RECOLLIDA DELS I LES PARTICIPANTS



Els familiars esperaran a l’eixida de la instal·lació i mantindran la distància de seguretat
entre persones.
Els i les participants eixiran de la instal·lació mantenint la distància de seguretat entre
persones, de manera escalonada i controlada.

ACTUACIÓ EN CAS QUE EL PARTICIPANT PRESENTE SIMPTOMES



En cas que en el període d’activitats, el participant inicie símptomes (tos, febra, dificultat al
respirar, etc) se’ls portarà a un espai habilitat i separat per a tal fi.
S’avisarà a la família i es contactarà amb el seu centre de salut o al telèfon de 900300555 per a
que avalue el seu cas.

QUÉ HE DE PORTAR A CADA TALLER?
Caldrà portar de forma obligatòria a tots els tallers 1 Mascareta higiènica + 1 de reposició per si es trenca.
Taller de cuina:
Capell i davantal de cuina
Drap de cuina
Taper
1 ganivet xicotet
1 mes gran per picar
Descriure a l’apartat “Observacions” de la sol·licitud d’inscripcció si pateix alguna intolerància.

-

Taller Creació musical.
Instrument musical que vulga tocar.

-

Campus digital:

Bloc notes i material per escriure
Ratolí per als ordinadors

-

ALTRES





Es donarà preferència a aquells participants que no hagen participat a edicions anteriors.
Es becarà al 10% de les places ofertades (amb informe tècnic.)
Per poder començar cada trimestre, s’haurà d’haver realitzat l’autoliquidació en les dates
previstes de matrícula.
L’organització de l’activitat es reserva el dret de realitzar les modificacions pertinents atenent a
la nova situació per causa de la emergència sanitària.

RECORDA
Aquest any, més que mai, caldrà que estigues atent en tot moment a les indicacions bàsiques realitzades pel
personal de Joventut, sobretot quant al distanciament entre persones i la higiene de mans.
Cal entendre, per la teua salut i per la de totes les persones, que l’incompliment de qualsevol
d’aquestes normes podrà donar lloc a l’expulsió de les activitats de temps lliure o d’oci educatiu.
Aquesta normativa s'anirà adequant al que es vaja establint per les autoritats competents, i l'oferta setmanal
de places i activitat s'adequarà a les necessitats i material, complint amb els percentatges d'ocupació que les
autoritats sanitàries establisquen en cada moment.

