
 

 

 

NORMATIVA I MESURES DE PREVENCIÓ PER PARTICIPAR ALS TALLERS/ACTIVITATS I 

SORTIDES DEL JULIOL JOVE 

 

• És obligatori comprovar si es té algun símptoma abans de cada 

sortida/taller/activitat. (Veure full de símptomes de salut.cat adjunt al e-mail). 

• És obligatori per entrar al centre de joventut / autocar, rentar-se les mans amb 

solució hidroalcohòlica que tindrà la dinamitzadora. 

• S’haurà de fer un rentat de mans freqüent i sistemàtic durant els tallers. 

• És obligatori l’ús de la mascareta. (Cadascú l’ha de portar de casa). 

• És obligatori complir amb la distància de seguretat de 2m. 

• No es podrà compartir material, tret del que estigui desinfectat al moment. És 

recomanable portar material de casa. S’especificarà per cada taller/activitat/ 

sortida.  

• Podran participar un màxim 10 joves per activitats i tallers. I un màxim de 20 joves 

per a sortides. 

• Neteja i desinfecció del centre de joventut 1 cop al dia. Desinfecció zones més 

comunes mínim 2 cops al dia (portes, cadires, taules, lavabo, aixeta, etc). 

• Haurà d’haver un seient buit a cada costat en les taules quan estiguem fent taller. 

• Quan anem en autocar, mascareta obligatòria en el trajecte. Ocupar els seients 

mantenint la distància de seguretat i en zig zag. 

• S’haurà de seguir el protocol establert per la Generalitat si s’ha estat en contacte 

amb un cas positiu. Aquest protocol serà de 15 dies de quarantena a casa, tots 

aquells que hagin coincidit amb el/la jove en qüestió.  

 

QUI NO COMPLEIXI LA NORMATIVA, NI LES MESURES DE PREVENCIÓ ESTABLERTES NO 

PODRÀ PARTICIPAR EN EL TALLER/SORTIDA/ ACTIVITAT O SERÀ EXPULSAT. 

DEGUT A LES CIRCUMSTÀNCIES I L’EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA, LA NORMATIVA POT 

ANAR VARIANT SEGONS LA SITUACIÓ.  

LA DINAMITZADORA S’HA FORMAT EN PREVENCIÓ I HIGIENE, PER TANT LES 

RECOMANACIONS QUE AQUESTA ADOPTI DURANT TOT EL JULIOL JOVE S’HAURAN DE 

COMPLIR ESTRICAMENT. 


