____________________________________________________________________________
Protocols segurs per a dur a terme l’activitat en la desescalada.
Des de la companyia d’instal·lacions participatives «El Pájaro Jocs», hem trobat la manera d’adaptar-nos a la nova normativa de desescalada gradual de la pandèmia covid-19, per poder seguir
exercint la nostra activitat, mitjançant protocols segurs.
Per això, hem decidit adaptar la nostra activitat seguint les següents mesures:
• L’espai on es realitzarà l’activitat estarà delimitat i disposarà d’una entrada i d’una sortida,
equipades ambdues amb dispositius de gel hidroalcohòlic i amb una llista de normes de conducta
per al bon funcionament de l’instal·lació.
• Hi haurà gel repartit per la instal·lació, per fer-ne ús sempre que sigui necessari.
• Hi haurà control de l’aforament, els participants entraran i sortiran de manera organitzada i sempre
protegits amb mascareta, o els elements de seguretat que siguin necessaris, si així ho demanen
els organismes competents.
• Es faran torns de 45 minuts amb un màxim de 48 persones per torn. Cada col·lecció de jocs té 16
estructures o peces de joc que només es podran manipular per 3 usuaris de la mateixa familia a la
vegada. Cada peça se situarà sobre una superficie que delimitarà el seu espai de joc.
• L’espai on es desplegarà cada colecció serà de 200m2, deixant un distància de 12m2 entre cada
peça i de de 4m2 entre usuaris.
• Després de cada torn de 45 minuts, hi haurà 15 min. De pausa per netejar totes les superficies
que han estat en contacte amb els participants, i seguidament es tornarà o obrir l’entrada al següent
torn. De manera que en 3 hores d’activitat podran accedir-hi 150 persones.
• Els participants menors d’edat hauran d’accedir sempre acompanyats d’un adult i cada infant que
entri el podrà acompanyar un màxim de 2 membres adults de la família.
• Les mascaretes i els dispositius necessaris de protecció són responsabilitat del/la paricipant i no
de la companyia de Jocs.
Els protocols segurs cuidaran la salut física. Les nostres propostes lúdiques, cuidaran la salut emocional.
Perquè #laCulturaTambéCura
Àlex Rigol, a Castellcir, el 04/06/2020.

