
CAMPUS OLÍMPIA 2022
MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE COVID19

   Màxima higiene.

   Reforç higiènic i de protecció extra en el cas del 
personal de menjador.

   Propostes d’activitats lúdic-esportives minimitzant 
el contacte físic.

   Continguts i objectius específics d’hàbits higiènics 
integrats en les sessions.

   Es seguiran les pautes de les administracions en 
quant al component de reforç educatiu que 
s’estableixi per aquest període.

   Treballs i zona d’activitats en grans espais: 
pavellons, sales grans i espais exteriors, garantint 
distàncies suficients entre participants.

   Ben ventilats (o bé perquè ténen obertures a 
exterior o bé per ventilació forçada incrementada).

   Increment d’utilització de vestidors de grups per 
més distribució i no tenir aglomeració en espais 
petits, complint amb els ratis d’ocupació que quedin 
definits per a les instal·lacions esportives.

   Més taules i espai en la zona de menjador per 
garantir les distàncies.

   Increment de la neteja i la desinfecció de tots els 
espais amb productes específics.

   Es realitzaran de forma pautada i esglaonada.

   Entrada i sortida:
 

CEM La Verneda: Portaló situat al costat del 
poliesportiu de Verneda (Casal d’avis).

Pista Municipal La Pau: porta del carrer 
Extremadura.

CEM Trinitat: Porta d’accés a la pista 
poliesportiva.

 
   Demanem ordre i responsabilitats als pares.
 
   El personal de la instal·lació estarà a la porta 
organitzant cua amb distàncies de seguretat (1,5 - 2 
m.) i la fila estarà degudament senyalitzada.
 

   Reforç de les saboneres de la instal·lació i en 
cada inici i final d’activitat serà obligatori un rentat 
de mans. Es realitzaran de forma educativa com 
una part més integrada en la sessió (continguts i 
objectius específics d’hàbits higiènics treballats de 
forma lúdica).

   Dutxa obligatòria amb sabó després de la piscina i 
abans de la sortida de les 16:30 h. (CEM Trinitat) o 
17:00 h. (CEM Verneda i Pista Municipal La Pau).

   Protecció individual (si escau).
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