
 

 
 
 

 

MESURES DE SEGURETAT E HIGIENE AL BDN LAB 

 

Les mesures aquí descrites concreten el protocol de mesures de seguretat i higiene aprovat 

per PROCICAT. 

 

Consideracions prèvies: 

En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen símptomes de COVI-19 o s’ha 

estat amb persones afectades els darrers 14 dies. 

Els grups s’organitzaran amb 10 infants o joves com a màxim i un o dos monitors/es.  

Al BDN Lab hi haurà la figura del responsable de seguretat i higiene que vetllarà pel 

compliment d’aquestes mesures. 

Es vetllarà pel manteniment de la distància recomanada d’un metre i mig. 

El BDN Lab disposarà i farà complir el protocol aprovat per PROCICAT. 

Els monitors i el personal del BDN Lab portaran en tot moment la mascareta. 

En cas que durant les classes un infant participant doni positiu en COVID19 es seguirà 

el protocol de les autoritats sanitàries vigent en aquell moment. 

 

Mesures de seguretat i higiene: 

Entrada i sortida 

Si es solapessin diferents grups d’infants i joves en un mateix horari, l’entrada i sortida 

d’aquests seria esglaonada per unitats de 10 infants. En aquest cas s’informarà a les 

famílies de com es farà. 

Registre diari de la temperatura dels infants i de l’equip. 

Cada cop que una unitat surti o entri al BDN Lab, passarà pel procediment de 

desinfecció. 

S’evitarà l’entrada i sortida de famílies a les aules del BDN Lab. 

 



 

 
 
 

Espais 

S’establiran punts d’higiene amb gel hidroalcohòlic. 

En els lavabos, piques... es disposarà de sabó i paper per eixugar les mans. 

Es disposarà d’aules i espais adients al nombre de participants i a la distribució en 

grups de màxim 10 alumnes. 

Es distribuirà el BDN Lab en espais concrets per a cada grup (aules i espais comuns). 

S’airejaran els espais mínim tres cops al dia i es desinfectaran periòdicament. 

Hi haurà un Planning d’horaris amb els espais que utilitza cada grup en cada moment i 

després de cada ús es procedirà a la neteja de l’espai i dels materials. 

 

En relació a les famílies 

Es demanarà complimentar una Declaració responsable que acrediti l’estat de salut 

del infant o jove participant (hi haurà còpies de la declaració a secretaria i es podrà 

signar en el moment d’iniciar l’activitat). 

Els avisos generals del coordinador/a a totes les famílies es faran a través del correu 

electrònic.  

Només un adult podrà acompanyar el nen/a al BDN Lab i no podrà accedir a les aules. 

 

Equip de professionals del BDN Lab 

1 persona responsable de prevenció i higiene. 

1 o 2 monitors cada 10 infants, en funció de les característiques del grup. 

 

Neteja i higiene general 

Diàriament es farà neteja amb desinfectant dels diferents espais utilitzats pels 

infants/joves. 

Es revisarà cada dia que als WC hi hagi sabó, solució hidroalcohòlica de mans i paper 

per eixugar-se les mans. 

Tots els materials utilitzats i els espais es desinfectaran després del seu ús. 



 

 
 
 

Si alguna persona ha d’entrar al BDN Lab (clients, coworkers, pares i mares...) hauran 

de passar pel procés de desinfecció i venir amb mascareta (que no es podran treure 

durant l’estada al BDN Lab). 

 

Material a portar pels infants i joves 

Material de prevenció : 

Mascareta quirúrgica o reutilitzable (caldrà desinfectar diàriament). L’alumnat 

cal que porti la mascareta per utilitzar-la en moments que no es pugui garantir 

la distància de seguretat. 

Bosseta o capseta per guardar la mascareta si fes falta. 

Cantimplora o ampolla d’aigua d’us individual. 

Material d’activitats: 

Es recomana que cada infant porti un estoig amb tisores, regla, colors, llapis, 

cola,... (Tot aquest material serà d’ús exclusiu per a cada infant). 

 


