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FOLLA DE INFORMACIÓN SOBRE OS POSIBLES RISCOS DA 

ACTIVIDADE.  

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO COVID-19 

 

Ao longo da realización dun campamento hai unha morea de riscos que 

poden producir accidentes nos campistas, a mayoría das veces con 

consecuencias leves ou medias, e ocasionalmente con consecuencias 

graves ; a estes riscos habituais nas actividades de tempo libre este ano  

temos que engadir a posibilidade de contaxio asociada ao virus SARS-

CoV-2 responsable de diversas manifestacións clínicas coñecidas baixo 

o termo COVID-19. 

Os accidentes nun campamento poden producirse por moitas causas, 

as instalacións, as actividades, a climatoloxía, as circunstancias do 

medio no que se desenvovle o campamento, as  propias circunstancias 

de cada un dos e das participantes.  

Conscientes de todos estos riscos  as actividades programadas nun 

campamento estúdanse ao máximo detalle valorando todos os riscos e  

propoñendo unha serie de medidas de seguridade que evitan ou 

reducen moito os risco de accidente que nelas se pode producir.  

Igualmente as instalacións son revisadas e mantidas ao longo do ano 

para a minimización de calquera risco de accidente tratando sempre de 

melloralas para unha maior seguridade e comodidade dos usuarios.  

Existen ademáis unhas normas de comportamento de obligado 

cumplimento para todos os participantes das acampadas que axudan a 

reducir os riscos.  

Este ano, coa pandemia que acabamos de sufrir polo coronavirus 

COVID-19 tivemos que establecer un protocolo de medidas para as 

instalacións así como para as actividades que minimice a posibilidade 
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de risco de contaxio polo coronavirus. Estes protocolos aínda que 

adaptados ás  

nosas instalacións están baseados nos protocolos que a Xunta de 

Galicia  elaborou para a adaptación ao COVID-19 en actividades de 

educación non formal, ocio e tempo libre.  

Entre esas medidas cabe citar as seguintes:  

- Todo monitorado recibirá formación previa ao inicio do 

campamento  sobre as medidas hixiénico-sanitarias a adoptar no 

transcurso do campamento e traballará con programación de 

actividades adaptadas á nova realidade do covid priorizando sempre 

as actividades ao aire libre sempre que a climatoloxía o permita. 

- A chegada ao campamento será escalonada e individual, é dicir cada 

participante será levado ao campamento por un familiar/titor que 

acudirá na hora establecida para a súa chegada de xeito que non se 

produza acumulación de familiares á hora da chegada.  

  

- No inicio do campamento, as normas do campamento e as normas 

do protocolo de adaptación ao COVID-19 serán explicadas aos 

participantes facendo fincapé nas normas que dependen da 

responsabilidade de cada un.  

- Os campistas serán organizados en grupos de  10 a 15 usuarios a 

modo de illa de xeito que un grupo non teña contacto con outro 

grupo.  

- As normas de comportamento do protocolo serán lembradas  aos 

participantes de forma periódica, amén da colocación de cartelería 

repartida polas instalacións para lembralas (lavar as mans 

habitualmente, evitar o saudo e contacto físico entre participantes, 

evitar tocar nariz, ollos boca,usar panos desbotables, non compartir 

material…) .   

- Haberá tomas de temperatura diarias, dúas veces no día de xeito 

individualizado e levando un control do mesmo para cada 

participante 
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- Nas entradas das instalacións haberá a disposición dos 

participantes xeles desinfectantes, así como toallas de papel, 

felpudos humedecidos cunha solución de auga e lixivia ao 2% e  

cubos de pedal. 

- As instalacións pechadas serán ventiladas diariamente e limpadas 

dúas veces ao día ou máis se fose necesario.  

- Na medida do posible deixaranse as portas abertas evitando así a 

manipulación das manillas . 

- O material das diferentes actividades será desinfectado logo de 

cada uso e gardado en lugar seguro ata a seguinte sesión.  

- No comedor comerá cada participante co seu grupo, e sempre no 

mesmo sitio, mantendo sempre a distancia de seguridade cos 

outros grupos. 

- Se habilitarán circuítos de circulación para entrar e saír do comedor. 

- A comida será servida por un dos monitores/as do grupo. 

- Será o propio participante o que recolla os seus propios restos de 

comida e vaixela, deixando os restos nos contenedores 

correspondentes e a vaixela nun lugar establecido para o seu lavado 

na cociña.  

- A cociña e o persoal de cociña seguirán os protocolos específicos 

destinados a eles. 

-  As duchas serán por grupos e por quendas, sendo supervisadas, 

como viña sendo habitual, por un monitor ou monitora.  

- As plazas nas tendas de campaña estarán reducidas á metade da 

súa capacidade habitual de xeito que nas tendas máis grandes, de 

tipo xuventude, aloxaranse catro participantes e nas máis 

pequeñas, denominadas jumaras, aloxaránse tres campistas 

alternando a orde  de colocación  da cabeza a dereita e esquerda 

para evitar que aínda que se movan mentras durmen non acheguen 

as cabezas.  

- As tendas de campaña serán limpadas, e aireadas, todos os días 

perante 15 ou 20 minutos  e desinfectada periódicamente. 

- Non estará permitida a entrada de persoal alleo ao campamento.  
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- O persoal do campamento que sae ao exterior, case 

exclusivamente o responsable de compras, tomará as medidas 

oportunas para a súa hixienización unha vez entre no campamento.  

- Se no transcurso das acampadas un ou unha participante 

presentara síntomas do COVID-19 será illado nun bungaló destinado 

a ese fin, o mesmo que os seus compañeiros de grupo mentras os 

servizos médicos non indiquen si é ou non un caso positivo de  

coronavirus. Así mesmo avisaráse tamén á familia do campista e se 

lle manterá informada de todo o proceso.  

- A recollida dos e das participantes será  tamén escalonada de xeito 

que será recollido nun horario establecido con anterioridade por un 

único membro da familia ou representante autorizado.  

- Todos os monitores, equipo directivo e equipo xestor deberá 

presentar unha declaración responsable, o mesmo que os 

participantes, conforme non  padeceron infección nin síntomas de 

coronavirus nos 15 días anteriores ao inicio da actividade, e que 

nese tempo non estiveron en contacto, nin compartindo espazo 

sen gardar a distancia interpersoal, con ningunha persoa afectada 

polo Covid-19, nin padedecen ningunha outra enfermidade infecto-

contaxiosa. 
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Unha vez lida a información ofrecida lles rogamos aos país/nais e 

titores dos nenos e nenas que vaian asistir ao campamento este 

ano: 

 

1.Ler ben toda a información aportada, e aclarar calquera dúbida 

que poida xurdir, ben na reunión que manterá a dirección do 

campamento cos país dos nenos/as asistentes antes do inicio do 

campamento, ou ben nos teléfonos da asociación (981 347 690  ou 

669 111 183) ou no seu correo electrónico escola@neboa.org. 

 

2.Presentar a documentación debidamente cuberta e cos informes 

solicitados en caso de que sexa necesario.  

 

3.Ser o máis exactos e sinceros posibles á hora de dar a información 

sobre o seu fillo/a ou protexido/a porque desa información vai 

depender o benestar e disfrute de todos os participantes na 

actividade; lembrade sempre que os datos persoais son 

confidenciais. 

 

4.Envíar aos seus fillos/as ou representados/as con alomenos unha 

mascarilla quirúrxica para cada día marcada co seu nome por si 

fose necesaria.  Aconsellamos asimesmo acompañar dun xel 

pequeño de mans de bolsillo para levar sempre enriba,  para o seu 

uso persoal.  

 

5. Comunicar inmediatamente á dirección do campamento, 

calquera diagnóstico de positivo en coronavirus que poidera 

producirse entre os membros da familia do campista unha vez 

iniciado o campamento, a fin de tomar as medidas oportunas.  

 

mailto:escola@neboa.org
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6. Comunicar tamén á dirección do campamento se un participante 

fora diagnosticado de coronavirus nos quince días seguintes á  

estancia do neno/a no campamento.  


