Ajuntament de Massanassa

Examinado el expediente 4399/2020, instruido por el Servicio de Juventud, relativo a la
aprobación del Protocolo de Uso de l'Espai Jove y el Centre d'Informació Juvenil de
Massanassa Post-Covid 19.
Visto el informe-propuesta del Técnico de Juventud de fecha 13 de octubre de 2020, y el
proyecto de Protocolo que lo acompaña.
Vista la propuesta de aprobación del Protocolo del Concejal Delegado, Joaquín Herrero Zanón,
de la misma fecha.

Vicente Igual Gorgonio (2 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 14/10/2020
HASH: 9af824a6dc2683c469ba0dd83c34b363













Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19.
Resolución de 26 de junio de 2020, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,
de adopción de medidas adicionales complementarias de prevención y protección en
materia de actividad
Resolución de 17 de julio de 2020, Conselleria de Sanidad Universal y Salud pública, de
modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de
junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19.
Resolución 24 de julio de 2020, Conselleria de Sanidad Universal y Salud pública, por la
que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la Resolución de 17 de
julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y
adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del
Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19.
Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente al virus SARS-CoV-2
(COVID-19) en entrenamientos, amistosos y/o competición de la Federación de Fútbol de
la Comunitat Valenciana.
Protocolo COVID-19 para el desarrollo de la competición de Baloncesto en la Comunitat
Valenciana.

Examinada la documentación que se acompaña al expediente, y resultando que esta Alcaldía
es competente para la aprobación del mismo, de conformidad con la cláusula residual del
artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por
medio de la presente,
RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el Protocolo de Uso de l'Espai Jove y el Centre d'Informació Juvenil de
Massanassa Post-Covid 19, cuyo contenido es el siguiente:

Ajuntament de Massanassa
Plaça De Les Escoles Velles 1, MASSANASSA. 46470 (Valencia). Tfn 961255500. Fax: 961251754

DECRETO

Considerando de aplicación la siguiente normativa:

Número: 2020-1384 Fecha: 14/10/2020

Considerando que la actual situación de crisis sanitaria aconseja la aprobación de un protocolo
de actuación para asegurar las medidas necesarias higiénico-sanitarias para el desarrollo de
las actividades y servicios juveniles a desarrollar en el Espai Jove y El Centre d’Informació
Juvenil (CIJ) .
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Francisco Antonio Comes Monmeneu (1 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 14/10/2020
HASH: 98a9bd7a631de429e305dff8ea33b546

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Ajuntament de Massanassa

“Protocol per a un ús segur de les instal·lacions de l’Espai Jove de Massanassa
Pla de contingència i continuïtat en el treball durant la Covid_19

1.1 Serveis de Joventut


Servei d’informació juvenil: l’atenció als usuaris i usuàries es farà respectant
la distància de seguretat determinada per les marques pertinents i fent servir la
mampara de separació en la taula de treball del informador/a juvenil. Les
atencions, que serà individualitzada, es concertaran per cita prèvia usant els
canals habituals (telèfon, correu electrònic o xarxes socials).



Ús d’equips informàtics de consulta: l’ús dels 3 equips informàtics de
consulta i de l’impressora ubicats a l’Espai Jove es farà de manera individual,
mai en grup, i la persona responsable del centre haurà de netejar abans la
cadira, la taula i el teclat i ratolí del PC amb tovallons de paper i desinfectant.
L’aforament màxim d’aquest espai queda fixat en 3 persones . La disposició
dels PCs serà de manera que es guarde la distància de seguretat.



Espai Jove: és un centre obert on sols es permetrà la realització d’activitats
d’oci educatiu, programades per part de la Regidoria de Joventut, tancades i
amb inscripció prèvia. L’aforament màxim per a l’Espai Jove serà de 20
persones incloent a la persona responsable (professor/a, tallerista...etc)
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DECRETO

1. Aforaments i ús dels espais

Cód. Validación: 6A2HAH956KSY2GN69F54PCR3J | Verificación: https://massanassa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 6

Les mesures i recomanacions que a continuació es desenvolupen, requereixen
de la responsabilitat individual i col·lectiva per a garantir el seu compliment i
maximitzar les garanties de prevenció i higiene enfront del Covid 19. Tot el no
contemplat en aquest protocol es regirà per la normativa de referència vigent.

Número: 2020-1384 Fecha: 14/10/2020

Atenent a allò establert en l'ACORD de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre
mesures de prevenció front a la Covid-19 així com en les resolucions de 17 de juliol de
2020, 24 de juliol de 2020 i 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i
Salut Pública de la Generalitat Valenciana, en relació a les mesures recomanades per
al desenvolupament d’escoles infantils, escoles d’estiu i Espais Joves, i vist la
Resolució d’Alcaldia 1809/2020 d’Ampliació Pla de Contingència del Covid_19 a
Massanassa, es planteja el següent protocol per a un ús segur de les instal·lacions de
l’Espai Jove i Centre d’Informació Juvenil (CIJ) de Massanassa.

Ajuntament de Massanassa

Programació d’activitats que organitza la Regidoria de Joventut: Les
persones participants rebran informació prèvia amb les mesures de sanitàries i
de seguretat que hauran de seguir en el desenvolupament de l’activitat.



Activitats d'altres grups o persones: Com a criteri general, cada espai es
podrà usar per només un grup en cada franja de matí o vesprada al llarg del dia
(d'esta manera es farà una neteja de l'espai abans del següent ús). Les
activitats pròpies de la Regidoria de Joventut tindran prioritat a l'hora d'assignar
l'ús de la sala.
2. Espais comuns

WC: els recintes dels banys es podran usar per una única persona i, en tot cas,
podrà haver una segona persona esperant el seu torn d’accés al WC. S’evitarà
tota aglomeració dins i en l’accés als banys.



Ascensor: quedarà restringit el seu ús a una única persona.



Corredors: s'evitarà tota aglomeració en els corredors dels centres.

DECRETO



3. Participants i requisits generals.

Les persones que participen en les activitats de l’Espai Jove han de complir
alguns requisits per a preservar la salut del grup, com:


Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la
COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o
amb qualsevol altre quadre d’infecció.



Per a reincorporar-se de nou a les activitats les persones
participants han d’estar asimptomàtiques 14 dies quan es tracte
de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o durant 48
hores en el cas de simptomatologia NO COVID-19.



No
convivents
o
amb
contacte
estret
positiu confirmat o amb simptomatologia compatible.



En població infantil o adolescent amb malalties prèvies de base
serà
necessari
realitzar
una
valoració
per
part
del
servei
mèdic de manera individual per a determinar la seua participació, ja que
són població de major risc enfront de la COVID-19.

amb

un

cas

En relació a la participació d’adolescents i menors d’edat els requisits
generals seran els següents:
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Número: 2020-1384 Fecha: 14/10/2020

1.2 Activitats

o

S’indicarà a les famílies que l’alumnat no pot acudir a les
activitats en les següents circumstàncies: si presenta símptomes
compatibles amb COVID-19 o està diagnosticat de COVID-19, o es
troba en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte
estret(persona que haja estat a una distància menor de 2 m que una
altra persona amb la COVID-19 durant més de 15 min.), amb alguna
persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.

o

A més se sol·licitarà com a requisit per a poder participar en l’activitat,
que realitzen una declaració responsable sobre la salut
de la persona participant en els 14 dies previs a l'inici de la mateixa i de
no haver estat en contacte estret amb alguna persona amb
simptomatologia de COVID-19.

o

En el cas que durant el transcurs de l’activitat es declararà un
cas de contagi en la unitat familiar d’un participant, es comunicarà
immediatament a l’organització.

Les persones que participen en reunions, activitats, cursos, tallers o usen un
equip informàtic, hauran de deixar registrades les seues dades personals
(almenys nom cognoms, telèfon, motiu de la reunió, data i hora) per a poder
tindre la traçabilitat en cas de que algun usuari o usuària tinga una diagnòstic
positiu de COVID19
4. Mesures Informatives



Es posaran cartells en llocs visibles, tant a l'interior com en l'accés, amb
informació d’aforament en cada espai.



Es posaran cartells en llocs visibles de tot l’espai jove amb les mesures
generals que s’han de complir: ús de mascareta, distància de seguretat, us de
gel, neteja...etc.



Les persones participants seran informades mitjançant una circular, abans de
l'inici de l’activitat, de les mesures higienico-sanitàries a seguir.

5. Mesures Generals



És obligatori l’ús de les mascaretes en tot moment per part d’usuaris i
treballadors/es (pel que fa al personal es farà l’excepció dels despatxos sempre
que el seu ús siga individual)



És obligatori netejar-se les mans amb gel/solució hidroalcohòlic quan
s’accedeix al centre.
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Totes les famílies seran informades mitjançant una circular, abans de
l'inici de l’activitat, de les mesures higienico-sanitàries que es prendran.
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o

DECRETO

Ajuntament de Massanassa

Control de temperatura de totes les persones abans de l’entrada a l’Espai
Jove.



Es disposarà de tovallons de paper i producte desinfectant per a poder fer
la neteja d’elements, dispositius o mobiliari que puguen tindre més d’una
persona usuària al llarg de la jornada.



Neteja de les sales que siguen usades per més d’un grup en cada franja de
matí o vesprada al llarg del dia (d’esta manera es farà una neteja de l’espai
abans del següent ús per part d’un grup nou de persones). Els espais comuns
(banys, corredors, espai jove i centre d’informació juvenil) també es netejaran
al final de la franja horària del matí i, en tot cas, abans de començar les
activitats previstes per a la vesprada.



Quan siga possible, s’obriran les finestres i portes per a permetre la
renovació de l’aire en l'interior del centre.



La distància de seguretat entre usuaris i usuàries, i personal de l’Espai Jove
establerta en un marge de com a mínim 1.5 metres i com òptim de 2 metres.

En el cas que, durant el període d’activitats una persona
participant inicie símptomes (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.)
o aquests siguen detectats per personal del centre, se li portarà a un
espai separat preparat a tal fi. La sala per a ús individual ha de ser
triada prèviament, pròxima a una condícia, ha de comptar amb
ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb doble bossa,
on tirar la màscara i mocadors d’un sol ús.
• Es facilitarà una màscara quirúrgica per a la persona afectada i una altra per a
la persona adulta que li cuide fins que arriben els seus progenitors o tutors.
• S’avisarà a la família, per a la seua informació i efecte, la qual haurà de
contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència 900
300 555, perquè s'avalue el seu cas.
*Referències legals i recomanacions
• ACORD de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19
així com en les resolucions

• RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de
modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del
Consell, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19.

• RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per
la qual es dona nova redacció a determinades mesures recollides en la Resolució de 17 de
juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de
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DECRETO

6. Actuació davant un possible cas sospitós de Covid_19
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mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures
de prevenció enfront del Covid-19

• RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per
a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional
de Salut, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19

• Guia tècnica per a l'elaboració del pla de contingència i continuïtat del treball durant la covid19. INVASSAT - Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. Servei de Prevenció de
Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat Valenciana.

• Mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (sars-cov-2). INVASSAT – Institut
Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. Servei de Prevenció de Riscos Laborals del
Personal Propi de la Generalitat Valenciana.”

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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TERCERO. Dar cuenta del contenido de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en
la próxima sesión que se celebre.

DECRETO

SEGUNDO. Publicar el citado Protocolo en la página web corporativa para general
conocimiento.
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