PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE TEMPO DE TROULA DE
AMENCER ANTE A COVID-19
Co obxectivo de preservar a saúde e seguridade das persoas participantes e persoal
responsable das actividades no contexto da crise sanitaria provocado pola Covid-19, a
Asociación Xuvenil Amencer establece un protocolo de actuación con medidas
específicas para o desenvolvemento de Tempo de Troula de setembro. Estas medidas
poderán variar en función da evolución epidemiolóxica no noso territorio e das
instrucións das autoridades competentes.
O control e prevención da transmisión como responsabilidade de todos
As persoas participantes e os seus titores legais son responsables da súa situación
particular fronte á Covid-19, de tal forma que se algunha presentase sintomatoloxía
asociada coa Covid-19 non acudirá ás actividades e deberá comunicar esta
circunstancia a Asociación Xuvenil Amencer chamando ao 627963883 ou un whastapp
indicando “Información médica + Nome e apelidos do participante”.
As persoas responsables das actividades (director, persoal técnico e monitor) velarán
polo adecuado cumprimento de todos os protocolos e normas establecidos para
garantir a seguridade das actividades.
Cumprimento de medidas persoais de hixiene e prevención obrigatorias
As medidas persoais de hixiene e prevención serán obrigatorias. Aqueles participantes
ou as súas familias que incumpran as normas establecidas relativas as medidas de
protección ante a Covid-19 poderán ser excluídos das actividades.
Protección dos colectivos de risco
A posibilidade de participación de persoas que pertenzan a grupos de risco ou que
convivan con grupos de risco (diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída a
hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, inmunodepresión, cancro en fase de
tratamento activo, mulleres embarazadas, maiores de 60 anos, insuficiencia renal
crónica, enfermidade hepática crónica severa ou obesidade mórbida IMC>40) deberá
ser valorada pormenorizadamente polas familias e titores correspondentes. No caso
de participar, esta circunstancia deberá constar expresamente na declaración
responsable que se asina antes de iniciar as actividades.
Inscrición no programa
A inscrición previa pode realizarase desde o luns 3 de agosto. A inscrición e demais
trámites administrativos desenvolverase preferentemente de forma dixital. As

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE TEMPO DE TROULA DE AMENCER ANTE A COVID-19

xestións presenciais serán dentro dos horarios establecidos e respectando a normas de
seguridade: uso obrigatorio de máscara, distancia física, hixienización de mans…
A inscrición previa estará aberta ata mércores 9 de setembro ás 14:00h. A partir desa
hora e data, pásase a anotarse na listaxe de espera enviando un correo-e a
secretaria@amencer.org e se non fose posible chamando por teléfono a 988218123 ou
627963883.
Opción polos grupos de convivencia
Ante as circunstancias excepcionais, as persoas que participan en cada programa de
actividades dividiranse en grupos de ata 10 nenos/as cun animador/a ou de 15
nenos/as con dous animadores/as. Estes grupos terán un carácter estable ao longo de
toda a actividade funcionando dentro dunha actividade xeral coma un compartimento
estanco para garantir a trazabilidade e o seguimento de posibles situacións de
contaxio.
Os monitores e monitoras nesta edición non cambiarán de grupo e manteranse co
mesmo grupo durante toda a quenda.
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CONDICIÓNS PERSOAIS DE HIXIENE E PREVENCIÓN OBRIGATORIAS
As persoas participantes no Mañás de Verán de Amencer deberán mostrar a súa
aceptación, por escrito e de forma previa, dos seguintes requisitos de participación
(documento de Declaración responsable):
Declaración responsable en modelo normalizado.
Os titores legais de todas as persoas que participen en Tempo de Troula deberán
asinar unha declaración responsable en modelo normalizado polas autoridades
sanitarias. (Ver Anexo I – declaración responsable)
Requisitos xerais para participar nas actividades a cumprir durante todo a súa
duración para preservar a saúde do grupo de convivencia.
- Ausencia de síntomas compatibles con COVID-19 ou calquera outra condición
infecciosa.
o Febre a partir de 37,5º
o Tose, a maior parte das veces seca (que non produce mocos) e
continuada
o Fatiga respiratoria (respiran máis rápido e/ou sensación de falta de aire)
sen relación con esforzos físicos
o Diarrea (dúas veces ou máis, sensación de retortijon e/ou urxencia de ir
ao baño, feces sen forma).
- Non convivir ou ter tido contacto próximo con persoas con síntomas positivos
ou compatibles confirmados nos 14 días anteriores.
- Non ser diagnosticado positivo por COVID19
Rexistro de temperatura
Durante as actividades a organización fará un rexistro de temperatura o primeiro día
de cada semana a modo de reforzo e en clave educativa de prevención en cada unha
das unidades de convivencia.
Implicación persoal e familiar coas medidas de prevención e comprobación de
síntomas
Débese medir a temperatura todos os días antes de saír da casa e pasar a enquisa de
autoavaliación en base ao modelo ANEXO I da Xunta de Galicia: Enquisa de
autoavaliación clínica do COVID-19.
Se se presenta calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) que
puidese estar asociada coa COVID-19 non se acude á actividade e se contacta co
teléfono 900 400 116 da Xunta de Galicia ou co teu centro de atención primaria,
ademais da Asociación Xuvenil Amencer.
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Se se estivo en contacto estreito ou se compartiu espazo sen gardar a distancia
interpersoal cunha persoa afectada, tampouco se pode acudir á actividade, incluso en
ausencia de síntomas, por un espazo de polo menos 14 días.
As persoas participantes deberán extremar os coidados e hixiene persoal: lavado
frecuente de mans, limpeza na roupa e pelo sempre recollido.
Sobre entradas e saídas.
Cada persoa participante terá asignada unha porta para as entradas e saídas das
instalacións de modo que sexan escalonadas e se eviten aglomeracións.
A entrada de titores ou familiares ás instalacións para deixar ou recoller a persoas
participantes restrinxirase a 1 adulto por participante. Os adultos alleos ás actividades
que teñan que acceder ás instalacións deberán facelo mantendo os criterios xerais de
distancia física, con máscara e asegurando non ter síntomas.
Soamente as persoas participantes que teñan indicado na inscrición que poidan
marchar sos poderán facelo.
Sobre os rapaces/zas participantes.
Os nenos e nenas participantes deberán traer máscara cada día á actividade. Será
preciso empregala en todo momento, aínda que se manteñan as distancias de
seguridade en espazos exteriores, exceptuando os casos establecidos no Acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen
determinadas modificacións nas medidas de prevención necesarias para facer fronte á
crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (DOGA publicado o 18 de xullo)
Non se recomenda o uso de luvas.
Todas os efectos e pertenzas das persoas participantes serán de uso e consumo
exclusivamente persoal. No se poderán levar ás actividades obxectos persoais para
minimizar riscos de transmisión. A comida non se poderá compartir. Recoméndase
incluír unha botella de auga, un paquete de panos e un pequeno bote de xel
hidroalcólico.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE PREVENCIÓN E HIXIENE NASINSTALACIÓNS E
EQUIPAMENTOS NAS ACTIVIDADES DE TEMPO DE TROULA
-

-

-

-

-

-

-

A organización levará a cabo a planificación tanto das actividades coma dos
procedementos de traballo tentando manter na medida das posibilidades a
distancia de seguridade, facendo especial incidencia na entrada e saída dos nenos
e nenas participantes.
Nas zonas comúns se deberá asegurar a distancia interpersoal e evitar
aglomeracións de persoal nestes puntos.
A planificación da actividade guiarase polo principio da minimización do risco.
O monitor/a será o responsable de velar polo cumprimento das medidas
adoptadas.
As actividades desenvolveranse prioritariamente en espazos ao aire libre. Cando se
teñan que utilizar espazos pechados, priorizaranse aqueles que teñan unha
ventilación suficiente.
Evitarase, na medida do posible, o uso de material compartido entre grupos. Terá
que ser hixienizado despois do seu uso polo grupo de participantes. Cada grupo de
convivencia disporá dun pequeno kit de material de uso exclusivo que deberá
manter limpo e coidado.
As instalacións estarán limpas e acondicionadas cada día ao inicio da actividade.
A limpeza e desinfección das instalacións farase seguindo os criterios de
periodicidade marcado polas autoridades competentes.
A xestión dos residuos ordinarios continuará realizándose do modo habitual,
respectando no posible os protocolos de recollida selectiva. Todo material de
hixiene persoal (máscaras, luvas, etc.) debe depositarse na fracción resto
(agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as
recolleitas separadas).
Os panos de uso persoal ou para secado de mans deben ser depositados en
recipientes con tapa e preferiblemente accionados a pedal.
A organización proverá aos participantes de produtos de hixiene necesarios (auga,
xabón, solución hidroalcólica, panos desbotables).
Estarán ubicados e colocados xeles hidroalcólicos en todos os puntos de entrada ás
instalacións, nas zonas con máis risco de transmisión e a disposición das persoas
participantes cando se precise.
Estableceranse protocolos para o lavado frecuente de mans. Efectuarase ben con
auga e xabón ou con xel hidroalcólico polo menos: Na entrada e saída das
actividades, antes e despois de ir ao WC e antes e despois de comer.
Realizaranse actividades e obradoiros en clave lúdica e formativa sobre a COVID19
e os distintos protocolos hixiénico-sanitarios para os rapaces e rapazas.
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ACTUACIÓN FRONTE A UN POSIBLE CASO DE COVID-19 NA ACTIVIDADE
Participante con síntomas:
- A identificación dun posible caso sospeitoso da Covid-19 poderá realizarse de dúas
maneiras:
o Identificación por observación por parte dalgún membro do equipo de
responsables das actividades.
o Notificación por parte dunha familia.
- Se se observan síntomas nalgunha persoa participante, o director da actividade
informará á familia ou titores legais.
- A persoa con sintomatoloxía illarase do resto do grupo e colocaráselle unha
máscara cirúrxica.
- A organización e a familia contactarán cos teléfonos habilitados (900 400 116) ou
co centro de atención primaria para seguir os protocolos establecidos ao respecto.
Actuación fronte a un caso confirmado de Covid-19 na actividade:
A entidade organizadora, en caso de confirmarse un caso, seguirá as instrucións das
autoridades sanitarias en relación ao resto de participantes que tiveron contacto coa
persoa afectada e seguiranse os seguintes pasos:
- Confidencialidade da persoa.
- Realizar unha trazabilidade dos contactos nos últimos días.
- Paralización do grupo no que se atopaba o caso confirmado e notificación ás
familias e ao resto de participantes.
- Limpeza e desinfección das instalacións utilizadas polo grupo para que se
poidan volver utilizar con garantía.
A entidade organizadora facilitará o traballo ás autoridades sanitarias para realizar o
estudo de contactos e a valoración da suspensión parcial ou total da actividade.
Reincorporación á actividade:
Tanto unha persoa participante como un traballador ou traballadora poderán
reingresar na actividade cando teñan a alta do seu médico de atención primaria ou da
CCAA.
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