
 

 

 

PROTOCOL PER ALS CAMPAMENTS 

“A CAMP OBERT” 2021 
 

Prevenció, protecció i traçabilitat COVID-19 

 
1. Introducció 

 
La finalitat d’aquest protocol és la d’informar, prevenir i reduir la possible transmissió del COVID-19 

entre persones, durant l’estada als campaments “A camp obert” de l’entitat.  

Per altra banda, es busca garantir la ràpida traçabilitat i aïllament de les persones de contacte en 

cas que es detecti simptomatologia compatible amb el COVID-19. 

 
2. Consideracions generals 

 

1) Abans de participar als campaments, cadascun dels i les participants haurà de signar la declaració 

responsable facilitada per l’entitat, i entregar-la als/les responsables dels campament a l’inici del 

primer dia per tal que en puguin fer el registre. Clicant aquí, es pot accedir a la descàrrega del 

document. 

 

2) Cap persona haurà d’estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular, sigui seva o d’un convivent feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció.  

 

3) Els/les participants als campaments es dividiran en grups d’unitats familiars, els quals s’establiran 

de forma diferenciada i separada en diferents ubicacions de la zona d’acampada. 

 

4) Caldrà vetllar pel manteniment de la distància mínima de seguretat d’1,5 metres entre diferents 

unitats familiars o persones, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2, evitant les 

aglomeracions. 

 

5) El rentat freqüent de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques s’haurà d’efectuar de 

manera correcte, així com la higiene dels símptomes respiratoris, que comporta evitar tossir 

directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç i evitar tocar-se la cara, el 

nas i els ulls. 

 

6) Caldrà disposar de solucions hidroalcohòliques en punts estratègics del campament. 

 

 

https://cec.cat/wp-content/uploads/Declaraci%C3%B3_responsable_Actualitzada_V.2.pdf


 

 

 

7) L’ús de mascareta homologada no serà exigible en el cas d’activitats fisicoesportives a l’aire lliure 

ni en els supòsits de  força major o situació de necessitat, o quan per la pròpia naturalesa de l’activitat 

l’ús de mascareta  resulti incompatible. No obstant, serà exigible en aquells moments en què no es 

pugui mantenir la distància mínima de seguretat. 

 

8) El campament disposarà de termòmetre tèrmic per tal que les unitats familiars puguin comprovar 

símptomes si així ho requereixen. 

 

9) Caldrà seguir en tot moment, les indicacions i infografies establertes pels responsables de la zona 

d’acampada (càmping), sobretot les referents als espais i instal·lacions compartides. 

 

3. Consideracions específiques 

 
ESPAIS: 

Caldrà vetllar per mantenir una distància física mínima d’1,5 metres entre persones o unitats familiars 

en espais oberts i tancats, i valorar la possibilitat de fer torns en l’ús d’espais compartits, sent 

necessària la neteja i desinfecció de l’espai entre els canvis de torn. 

 

TRANSPORT: 

En el cas que s’utilitzen cotxes particulars per al transport, prevaldrà compartir cotxe amb les 

persones de la mateixa unitat familiar (sense mascareta). Si s’ha de fer ús del transport públic, 

transport públic discrecional (autocar) o compartir cotxe privat amb altres persones que no pertanyin 

a la unitat familiar, s’haurà de portar mascareta quirúrgica o homologada tipus FFP2 sense vàlvula 

d’exhalació. 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I MATERIAL: 

Caldrà desinfectar taules i altre material quan sigui d’ús compartit després de cada àpat i/o activitat, 

així com desinfectar les instal·lacions comunes que depenguin de l’entitat. 

 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: 

Els àpats es serviran en plats individuals i s’evitarà l’ús d’estris compartits. Caldrà mantenir la 

distància mínima de seguretat entre persones de diferents bombolles de convivència o unitats 

familiars. 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIAL: 

El material (per al campament, esportiu,...) que s’utilitzarà serà el propi. No es compartirà material 

individual amb altres participants. 

A banda del material propi per al campament i activitats, caldrà portar gel hidroalcohòlic individual, 

mascaretes homologades i guants. 

 

ACTIVITATS: 

Abans de l’activitat: 

 Durant els campaments, les activitats s’hauran de dur a terme mantenint els mateixos integrants 

del grup, sempre que sigui possible, garantint que es compleix el número màxim de persones 

referent a reunions i trobades socials segons la normativa vigent. 

 De la mateixa manera, caldrà informar als participants tant de l’activitat i els seus riscos, com de 

les mesures addicionals davant del COVID-19, així com informar sobre les infografies pertinents 

de la higiene personal (veire Annex 1). 

 En l’elecció dels itineraris es recomana anar a fer la pràctica fisicoesportiva o cultural en llocs poc 

massificats i no fer vies o itineraris on hi pugui haver una gran afluència d’usuaris. 

 Tenir un pla alternatiu per si la via o itinerari està molt transitat. 

Durant l’activitat: 

 Durant l’explicació de la ruta o itinerari, i sempre que s’estigui aturat/da, es mantindrà la distància 

mínima de seguretat d’1,5. 

 El/la responsable de l’activitat i la resta de participants portaran la mascareta posada en el 

moment de l’explicació inicial. 

 Quan es vagi caminant en grup, sempre es guardarà la distància mínima de seguretat de 4 – 5 

metres, entre persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència habitual. Si es va 

en parella cal situar- se en paral·lel separats 2 metres. 

 La distància de seguretat augmentarà a més de 4 metres si fa vent en direcció contrària al sentit 

de la marxa. 

 S’aconsella sortir del rebuf de l’esportista del davant i situar-se en diagonal. 

 S’haurà de portar la mascareta posada quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, i en 

situació de repòs, sempre que no comprometi la pròpia respiració. 

 Evitar aglomeracions. 

 

 



 

 

 

    Àpats: 

 Abans de començar a menjar, els participants s’han de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic. 

 No s’ha de compartir menjar, beguda ni cap tipus d’estri. 

 S’ha de mantenir la distància de seguretat entre persones que no pertanyin a la mateixa bombolla 

de convivència habitual. 

En cas d’accident o malaltia: 

 La persona encarregada de la farmaciola i les que tractin amb l’accidentat/da, utilitzaran els EPIs 

necessaris: guants, mascareta quirúrgica o homologada de tipus FFP2 sense vàlvula d’exhalació 

i gel hidroalcohòlic, sempre i quan no pertanyin a la mateixa unitat familiar. 

 S’ha de ser especialment curós/a amb les maniobres que es duguin a terme per tal de minimitzar 

el risc de contagi. 

 
 

4. Protocol en el cas de simptomatologia durant els campaments: 

 
Els símptomes lleus associats a la Covid-19 són: febre, mal de cap, mal de coll, tos seca, fatiga, refredat 

nasal, dolor generalitzat  a les articulacions i musculatura, vòmits i/o diarrea, pèrdua de gana, pèrdua 

d’olfacte i/o gust. 

Els símptomes greus són: dificultat respiratòria sobtada o falta d’aire, febre mantinguda al llarg dels 

dies. 
En el cas que algun dels participants dels campaments presenti algun d’aquests símptomes cal: 

 
 Indicar l’ús obligatori de la mascareta quirúrgica o homologada de tipus FFP2 (sense vàlvula 

d’exhalació) i extremar la precaució amb la distància de seguretat i la neteja de mans. 

 Retorn al punt d’inici de la sortida (en cas que s’estigui realitzant una activitat fisicoesportiva 

o cultural). 

 Indicar al/la participant amb símptomes que ha de trucar immediatament al seu CAP de 

referència per rebre instruccions sobre com procedir. 

 Posar en coneixement al responsable de Seguretat i Salut del CEC. 

 Reduir la mobilitat i el contacte amb altres persones (estratègia d’aïllament) fins a saber 

el resultat de les proves analítiques per al diagnòstic. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Si la persona amb símptomes dona positiu (cas confirmat), el protocol que caldrà seguir serà el 
següent: 

 

Per part del/la participant que ha donat positiu: 

 Seguir les instruccions rebudes pels professionals sanitaris, inclòs si implica l’abandonament 

del campament. 

 Posar-se en contacte immediatament amb el responsable de Seguretat i Salut del CEC, i 

comunicar el seu estat de salut. 

 Posar-se en contacte immediatament (si es té mitjà) amb el grup de persones amb el qual va 

mantenir contacte, i comunicar el seu estat de salut. Aquest punt és especialment rellevant, per 

poder  determinar possibles contactes estrets. Clicant aquí, es pot consultar en quines 

condicions es parla de contacte estret. 

 Abstenir-se de participar de qualsevol altra activitat organitzada i d’accedir als diferents espais i 

equipaments de l’entitat (estratègia d’aïllament) d’acord amb el present protocol i la declaració 

responsable, i fins que les autoritats sanitàries no li indiquin el contrari. 

 Un cop superada la quarantena indicada per les autoritats sanitàries, haurà de tornar a signar 

la declaració responsable per poder participar de les activitats organitzades de l’entitat, i accedir 

als espais i equipaments. 

 
   Per part de les persones considerades contactes estrets: 

 Trucar immediatament al seu CAP de referència en cas de no haver rebut la trucada del 

servei d’identificació i seguiment de contactes de COVID-19, per rebre instruccions sobre 

com procedir, inclòs si implica l’abandonament del campament. 

 Posar-se en contacte immediatament amb el responsable de Seguretat i Salut del CEC, i 

comunicar el fet i recomanacions rebudes. 

 Abstenir-se de participar de qualsevol altra activitat organitzada i d’accedir als diferents espais i 

equipaments de l’entitat (estratègia d’aïllament), d’acord amb el present protocol i la declaració 

responsable, i fins  que les autoritats sanitàries no li indiquin el contrari. 

 Un cop superada la quarantena indicada per les autoritats sanitàries, hauran de tornar a signar 

la declaració responsable per poder participar de les activitats de l’entitat, i accedir als espais i 

equipaments. 

 
 
 
 
 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/contactes-estrets/


 

 

    

     Per part de l’entitat: 

 Efectuar l’anul·lació de les inscripcions a altres activitats de la persona afectada i les  

persones considerades contactes estrets durant el període de quarantena. 

 Facilitar de nou la declaració responsable a la persona afectada i/o els contactes 

estrets, un cop finalitzada la quarantena. 

 
5. Protocol en el cas de simptomatologia després dels campaments 

 
En el cas que hi hagi una persona que hagi donat positiu de COVID-19 (cas confirmat) i vagi tenir els 

primers símptomes durant el 1r o 2n dia després d’haver participat als campaments, el protocol que 

caldrà seguir serà el següent: 

 
Per part del/la participant que ha donat positiu: 

 Seguir les instruccions rebudes pels professionals sanitaris. 

 Posar-se en contacte immediatament amb el responsable de Seguretat i Salut del CEC, i 

comunicar el seu estat de salut. 

 Posar-se en contacte immediatament (si es té mitjà) amb el grup de persones amb el qual va 

mantenir contacte, i comunicar el seu estat de salut. Aquest punt és especialment rellevant, per 

poder  determinar possibles contactes estrets. Clicant aquí, es pot consultar en quines 

condicions es parla de contacte estret. 

 Abstenir-se de participar de qualsevol altra activitat organitzada i d’accedir als diferents espais i 

equipaments de l’entitat (estratègia d’aïllament) d’acord amb el present protocol i la declaració 

responsable, i fins que les autoritats sanitàries no li indiquin el contrari. 

 Un cop superada la quarantena indicada per les autoritats sanitàries, haurà de tornar a signar 

la declaració responsable per poder participar de les activitats de l’entitat, i accedir als espais i 

equipaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/contactes-estrets/


 

 

 

Per part de les persones considerades contactes estrets: 

 Trucar immediatament al seu CAP de referència en cas de no haver rebut la trucada del 

servei d’identificació i seguiment de contactes de COVID-19, per rebre instruccions sobre 

com procedir. 

 Posar-se en contacte immediatament amb el responsable de Seguretat i Salut del CEC, i 

comunicar el fet i recomanacions rebudes. 

 Abstenir-se de participar de qualsevol altra activitat organitzada i d’accedir als diferents 

espais i equipaments de l’entitat (estratègia d’aïllament), d’acord amb el present protocol i 

la declaració responsable, i fins  que les autoritats sanitàries no li indiquin el contrari. 

 Un cop superada la quarantena indicada per les autoritats sanitàries, hauran de tornar a 

signar la declaració responsable per poder participar de les activitats de l’entitat, i accedir 

als espais i equipaments. 

 
Per part de l’entitat: 

 Efectuar l’anul·lació de les inscripcions a altres activitats de la persona afectada i les 

persones considerades contactes estrets durant el període de quarantena. 

 Facilitar de nou la declaració responsable a la persona afectada i/o els contactes estrets, un 

cop finalitzada la quarantena. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEX 1: Infografies 
 

 



 

 

 
 

 
 


