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INTRODUCCIÓ
Eliminades  les  mesures  de  restricció  per  part  de  les  autoritats  sanitàries  i  per  tal
d’aconseguir un estada en el campament evitant el contagi del SARS-COV-2 l’associació
ha considerat establir aquestes mesures mínimes sanitàries.

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta actualització serà d'aplicació en totes les activitats i instal·lacions on es realitze el
campament d’estiu Amunt 2022.
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PARTICIPACIÓ EN EL CAMPAMENT?

Demanem a les famílies que s’hi impliquen amb l’apel·lació a la seua responsabilitat per
a evitar que els i  les menors acudisquen a les activitats quan presenten símptomes
compatibles amb la COVID-19 o hagen tingut contacte estret amb un cas sospitós o
confirmat.

Aconsellem als  participants  en  l’AMUNT 22  fer-se  un  test  d’antígens  o  PCR previ  al
campament

TRANSPORT

Durant el transport serà obligatori l’ús de mascareta, sense perjudici de les excempcions
que  preveu  l’ordenament  jurídic,  aquestes  persones  s’habilitarà  les  primeres  files  del
vehicle I  es mantindrà la distància de seguretat entre seients.  Recomanem mascareta
FFP2

HÀBITS DE NETEJA I PREVENCIÓ

Abans de menjar, es rentaran correctament les mans amb aigua i sabó. Aquesta maniobra
es repetirà quan s’acabe de menjar. A més, es posarà a disposició dispensadors de gel
hidroalcohòlic.



Els monitors recordaran, reforçaran i supervisaran el missatge de no compartir aliments,
coberts ni begudes.
Es seguiran les normes generals de neteja i desinfecció de centres i espais d’activitat i
posar una atenció especial en les superfícies de contacte més freqüents.

ÚS DE MASCARETES

El coordinador del campament disposarà de mascaretes quirúrgiques per a utilitzar en el
cas que algú inicie símptomes o necessite accedir a algun espai on siga obligatòria

GESTIÓ DE LA SOSPITA DE CASOS

En el cas que algú inicie símptomes, se li farà un test d’antígens i si el resultat és positiu 
es contactarà amb la família o tutor/a legal per a comunicar-ho i perquè hi vagen a recollir 
les persones participants.

Seguirem sempre les indicacions de les autoritats sanitàries i del personal mèdic .


