
2. Neteja de superficies

- Al final de cada sessió de 20 minuts o durant ella si 
és necessari, es netejaran les superficies utilitzades.

Objectiu: Oferir unes instal·lacions controlades i segures per a tot el públic tenint en compte les mesures de control i 
higièniques que marquen la normativa per tal de poder gaudir de les nostres propostes en familia protegint a tothom 
del contagi de la Covid19.

Les mesures a prendre seran les seguents: 
1. Control de l’aforament
2. Neteja de superfícies
3. Manteniment de les distàncies
4. Neteja de mans i guants de plàstic d’un sol us

4. Neteja de mans: 

- Hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic a 
l’entrada i a la sortida de l’espai.

- Caldrà aplicar-se el gel a les mans abans d’entrar i 
al sortir. 

- Igualment hi hauran dispensadors de gel dins 
l’espai, per tal de que tothom els pugui fer servir 
sempre que sigui necessari i es recomanarà fer-los 
servir al canviar de joc.
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3. Manteniment de la distància: 

- Distribució més espaiada dels espais de joc.

- Delimitar l’espai de cada joc amb un cercle al terra 
o similar per mantenir la distancia de separació 
recomenada.

- Es demanarà als participants que portin mascareta 
en el moment d’entrar a l’espai en funció de les 
recomanacions de les autoritats sanitàries en el 
moment de realitzar l’activitat, així com altres 
especificacions que puguin haver en aquell 
moment.

Mesures de protecció per la Covid19 pels monitors d’Activijoc 

- Els monitors d’Activijoc que dinamitzen l’activitat portaran en tot moment mascareta i protecció adequada a les 
mans (gel hidroalcohòlic i/o guants).

- Informaran adequadament a tots els participants de l’activitat de les mesures de seguretat a seguir, abans d’entrar 
a l’espai i durant la seva estada en el mateix. 

1. Control de l’aforament: 

-L’espai estarà delimitat per que hi hagi una entrada i 
una sortida de forma independent on s’informarà de 
les mesures de seguretat a seguir dins l’espai. La 
delimitació de l’espai anirà a càrrec de la 
organització.

-Es faran sessions de 20 minuts per permetre que 
puguin gaudir de l’activitat el màxim numero de 
persones.

-Es limitarà l’entrada de persones en funció dels m2 
utilitzats per assegurar el compliment de la 
distància de seguretat.  

-Per evitar aglomeracións i cues, es pot posar en 
funcionament un servei de tiquets en coordinació 
amb la organització de l’esdeveniment. L’obtenció 
d’aquest tiquet podria ser presencial o bé 
telemàtica.

www.activijoc.es          info@activijoc.es          Telf. 93.715.48.44 / 670.288.388


