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Disminución do olfato e do gusto
Calofríos 
Dor de gorxa
Dores musculares 
Dor de cabeza
Debilidade xeneralizada
Diarrea ou vómitos 
Entre outros...

Protocolo ante un posible caso

Utilizar o material propio de forma exclusiva
para compartir material, primeiro desinfectar
non coller pertenzas alleas nin material común
sen previo aviso

01
Revisar o círculo de contactos estreito
para manter corentena preventiva
mentres non se descarte que se trate
dun caso de COVID-19.

Entre cambios de
actividades
Antes e despois das
comidas
Despois de ir ao baño

Usar panos desbotables e
tirar na papeleira tras o
seu uso

NOVA NORMALIDADE SCOUT

Medidas  hixiénicas
xerais

Illar nun espazo único e portar máscara
cirúrxica en todo momento

No caso de existir persoal sanitario, será
quen realice a primeira atención con
máscara facial FFP2.

Si se confirman síntomas, contactar co 900
400 116 (061: sintomatoloxía severa)

Contactar coa Xefatura territorial de Sanidade

máis coa familia do participante a informar

plenamente dos avances e decisións.

Tusir ou esbirrar cubrindo
nariz e boca co cóbado

flexionado

Ante calquera síntoma manifestado nun
participante avisar ao scouter encargado do
subgrupo, e este ao RESPONSABLE COVID-19

Síntomas comúns 

Febre

Tose

Sensación de
 falta de aire

1.5 m

+
agua

+
xabón

20s

02

03

04

05 Seguir TODA indicación das
autoridades sanitarias.



Asinar declaración responsable antes do inicio de ronda.  

Sexa diagnosticada positiva por COVID-19.

Presenta calquera sintomatoloxía (tos, febre, dificultade ao respirar) que poida
estar asociada ca COVID-19 durante os 14 días previos á actividade.  

Estivo en contacto estreito ou compartindo espazo sen gardar a distancia
interpersoal con algunha persoa afectada por COVID-19 nos 14 días previos á
actividade.

NON PODERÁN PARTICIPAR AQUELAS 
PERSOAS (SCOUTERS/EDUCANDOS) QUE:
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Participantes

Autorizacións de actividade dixitais (sinatura dixital ou escaneada)

Comisión Covid
Coordinadora Covid : 

Tfno: 617 52 27 07
      SARA IBEAS CASTRO

OUTROS
ANTES - REUNIÓN INFORMATIVA DETALLADA DA ACTIVIDADE

E AS MEDIDAS COVID-19
1º DÍA - DINÁMICAS ADAPTADAS ÁS IDADES COAS MEDIDAS

COVID-19

Actividades

Priorizar as que poden levarse a cabo dun xeito máis individual ou con maior distanciamento, intentando non
perder a dinámica de grupo.

Entregar o material de manualidades con luvas individualmente a cada scout
Rutas: limitar espazos concorridos e uso único e exclusivo de chalecos...

Hixienizar todo material común entre quendas.
Veladas: evitar disfraces ou hixienizar.

Desprazamentos mellor a pé.

1.5 m

75%

50%

priorizar salas amplas
ventilar 

+ +
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Vida en pequenos grupos
RATIOS

1 x 7 1 x 10

4-6 x 1-2 scouters 8 x 1-2 scouters

(*) no caso dos participantes con algunha discapacidade reforzarase os ratios 

Pequenos grupos pechados co seu scouter

Que traballarán de xeito individual sen contacto estreito co resto de pequenos
grupos (incluso dentro de cada sección), sen prexuízo das rotacións propias dun xogo

previa desinfección do material común

COORDINADOR/A SECCIÓN

SCOUTER

ESPONSABLE
COVID-19

FAMILIAS



Dispensadores de xel/solucións
hidroalcólicos nos accesos ás
instalacións comúns fixas 

Desinfección de espazos e materiais
comúns entre usos por subgrupos
distintos

Uso de cantimploras individuais para o auga
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Espazos

LIMPEZA E DESINFECCIÓN DIARIA

Ventilación constante de
espazos pechados, sobre todo

os aseos

Carteles visibles das medidas 
hixiénico-sanitarias e

preventivas

Portas abertas con cuñas para
evitar tocar pomos...

Usa a túa cantimplora sempre

Quitar mobles e utensiliios 
non necesarios

Papeleiras con tapa e
aperturas de pedal

COMEDORES LAVABOS E DUCHAS

Comedores amplos, ou  quendas de comida
Servizo tipo bufete

Uso individual dos útiles de
comida

Limpeza despois de cada uso

Quendas por pequenos grupos

Supervisión do scouter do subgrupo

Dispensadores de xabón

Varias veces ao día, especialmente
despois dos momentos de maior
afluencia.

Limpeza despois de cada quenda de
duchas

Descarga dos inodoros coa
tapa pechada.



Seguir as indicacións das autoridades para o seu ámbito partindo da base dun uso de máscaras e
guantes dun só uso (p.ex. para a manipulación de alimentos en cru), sen aneis, pulseiras, pendentes
ou similar. 
Ao rematar, deben realizar unha completa hixiene de mans con auga e xabón e mudar a roupa de
traballo. 
Na cociña só terá acceso o persoal de cociña e puntualmente o intendente.

Traslados atendendo as medidas hixiénico-sanitarias e emprego de
máscaras. 
Non sobrepasar os 3 usuarios sempre procurando o uso dunha persoa
por liña de asentos.

Priorizar a recepción e recollida individual si é posible, de forma escalonada mediante diferentes
franxas horarias por seccións.

Acompañamento por unha persoa responsable do educando. 

Controladas polo director da actividade.
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TENDAS DE CAMPAÑA

Outros
PERSOAL DE COCIÑA E DE LIMPEZA

Definir zona de descarga con acceso exclusivo do intendente e o persoal de cociña.
Desinfección oportuna dos embalaxes antes do almacenaxe (intendente e/ou
persoal cociña). Se o material o permite, se desgotará o embalaxe orixinal.

Entradas-saídas

> 7 noites desinfección
interna: saco, mantas e

illantes 

Recollida ordenada
diaria das propias

pertenzas para facilitar
as tarefas de limpeza

Ventilación
diaria 

15-20 minutos
Aforo 50%,  gardando

distancias, sempre >1

persoa

Distribución única 


