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PROTOCOL CASES DE COLÒNIES – COVID19 
 

 

 

Les cases de colònies gestionades per Índex tenen previst dur a 

terme una sèrie de mesures per tal d´oferir unes estades segures 

seguint les instruccions de les autoritats sanitàries competents. 

Cal tenir en consideració l´evolució de la pandèmia i les diferents 

fases dictaminades per l´administració, així com la nostra intenció 

d´adaptar-nos al màxim possible a les diferents tipologies de cada 

grup i les seves necessitats. 

Per tant, aquestes accions podran tenir les variacions oportunes 

al llarg de la campanya. 

 

 

RECEPCIÓ I ENTRADA A LA CASA 

 

El responsable de la casa mesurarà la temperatura corporal de 

tots els residents, prenent nota del dia d´entrada i hora, nom de la 

persona i temperatura. En el cas que un usuari tingui temperatura 

per damunt del que és normal es decidirà conjuntament amb el 

responsable del grup les accions a seguir. 

Qualsevol entrada o sortida de la casa per part dels residents o 

persones externes relacionades amb el grup en règim de visites, 

s´haurà de comunicar al responsable de la instal·lació. 

 

DORMITORIS 

 

S´han establert les disposicions dels llits en funció de les 

directrius de les autoritats sanitàries, de tal manera que l´ocupació 

idònia ha quedat marcada per cada casa respectant la distància de 

seguretat. 

La casa demana que es porti llençol ajustable, sac de dormir i 

funda de coixí o coixí. 

Els dormitoris es ventilaran un mínim de 3 vegades al dia. 

 

MENJADOR 

 

Les cases de colònies us ofereixen diferents espais adequats per 

al servei de menjador i es vetllarà per tal de seguir les directrius 

marcades al respecte.  
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Tanmateix, en aquells casos en que sigui necessari s’establiran 

torns de menjador. 

Després de cada àpat es netejaran les superfícies de les taules i  

bancs amb productes adients per a la desinfecció. 

Tot el servei d´aliments el servirem en recipients d´ús individual. 

 

ESPAIS EXTERIORS 

 

Les característiques dels exteriors de les cases de colònies 

ofereixen àmplies zones verdes per poder dur a terme una gran 

quantitat d´activitats amb grups reduïts. També disposen de zones 

esportives i punts d’aigua, com ara piscina o rieres. 

Es realitzarà diàriament la neteja i desinfecció de les superfícies 

d’ús més comú. 

 

PISCINA 

 

Fins a la data, les piscines es consideren uns espais segurs pel 

desinfectant que du l´aigua del vas pel seu manteniment. 

Seria convenient determinar uns horaris i uns torns en el seu ús, 

per tal de reduir riscos. 

Es netejarà i desinfectarà diàriament la zona de platja de 

piscina, així com les superfícies més comunes. 

 

NORMES GENERALS I RECOMANACIONS 

 

Tot el personal de les cases de colònies duran mascaretes d´ús 

individual. 

Oferirem dispensadors de solució hidroalcohòlica en punts 

determinats i estratègics, així com també tovalloles d’un sol ús. 

Es delimitarà de forma convenient les zones d’activitat:  

És imprescindible una bona comunicació entre el responsable de 

la casa i el responsable del grup resident per tal de corregir 

qualsevol qüestió al llarg de l´estada. 
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