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L'Ajuntament i els clubs esportius caminen amb pas ferm per organitzar campus a l'estiu
L'alcaldessa, Mireia Ingla, i la regidora d'Esports, Gemma
Aristoy, s'han reunit aquest divendres amb una vintena de
clubs esportius per acordar com podrien ser els campus per
aquest estiu. La Generalitat ha enviat un document on
s'explica el protocol que cal seguir en aquestes activitats i
sempre que Sant Cugat estigui a la fase 3 del desconfinament.
Aristoy ha explicat que els campus s'hauran d'adaptar a 'les
noves mesures de sanitat i seguretat' i que treballaran
conjuntament amb els clubs perquè es compleixin aquests
requisits.

Els ajuntaments ja han rebut de la Generalitat un document que actuarà de protocol per als campus i casals
d'estiu, colònies i campaments. Les principals mesures que es destaquen i que podrien canviar, però que ara
per ara són les normes que cal seguir.
La ràtio serà d'un monitor/a cada 10 amb un mínim de 2.Caldrà mantenir dos metres de distància física, com a
criteri general. En cas de les pernoctacions la distància ha de ser entre els caps.La capacitat de l'activitat i la
instal·lació serà d'un mínim de 4 metres quadrats per persona.Totes les activitats hauran de presentar el seu pla
d'higiene i salut.L'ús de mascaretes no serà necessari, sols per accions concretes com cures o neteja.Es farà
seguiment sanitari diari de tots els participants. Per poder participar-hi no s'ha d'haver tingut simptomatologia
de covid19 ni el participant ni la seva família convivencial en els darrers 14 dies.Estarà permesa les activitats
d'aigua i piscines, sempre que estiguin ben dividides per franges horàries i sense barrejar grups.Es faran
protocols específics per cada tipologia d'activitat.Es nomenarà un responsable de salut del campus que rebrà la
pertinent formació.
Creada la comissió tècnica
Gemma Aristoy ha ressaltat que l'Ajuntament ha creat una comissió tècnica per garantir la distribució dels
equipaments municipals i vetllar perquè les mesures de salut i d'higiene es compleixin a totes les instal·lacions
municipals.
Gemma Aristoy: La comissió tècnica vol que tothom pugui optar a organitzar casals o campus d'estiu.
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