
Mesures d'actuació enfront de la *COVID-19 des de l'Associació Bona *Gent, amics de les 
persones amb discapacitat intel·lectual, per a treballadors/as, participants i persones alienes 
a aquesta. 

 

La pandèmia de *COVID-19, ha implantat la necessitat de prendre mesures de prevenció i 

protecció que han obligat a la reorganització de les instal·lacions i activitats per a poder 
reprendre-les de manera segura.  

Per a garantir la promoció de la salut i prevenció enfront del *COVID-19, s'hauran d'adoptar 
una sèrie de mesures i oferir un entorn segur, tant a l'alumnat com al personal professional.  

Les mesures hauran de ser sostenibles i poder mantindre's durant el  temps necessari per a la 

prevenció i control del *COVID-19. 

L'objectiu és crear un entorn saludable i segur, a través de l'aplicació de les mesures de 
promoció de salut, protecció i prevenció adaptades a les diferents necessitats.  

Els principis bàsics de prevenció i la posada en pràctica d'aquestes mesures, contribuirà a 
frenar la transmissió del virus *SARS-*CoV-2, i són: 

1-Informació sobre el *SARS-*CoV-2 i la *COVID-19 

2-Limitació i/o control del contacte interpersonal: 

-Possibilitant una distància interpersonal d'1.5 metre 

-Mitjançant l'ús de màscara higiènica o quirúrgica en tot el personal que treballe en 

l'Associació i en les persones que acudisquen per a altres finalitats.  

-i/o conformant grups de convivència estable (*GCE) 

3-Mesures de prevenció personal. La higiene adequada de mans i la higiene respiratòria 

(esternudar i tossir en la flexura del colze, així com la utilització de mocadors de paper que es 
rebutjaran després de cada ús).  

4-Neteja, desinfecció i ventilació. La neteja i desinfecció d'oficines, aules, zones comunes i 

resta d'instal·lacions, així com la ventilació freqüent dels espais de convivència, que seran 
objecte d'especial atenció.  

5-Gestió de casos. La protocol·lització per a un adequat i primerenc maneig d'una situació de 
sospita o aparició d'un cas. 

6-Prevenció de l'estigma o discriminació en relació amb la *COVID-19. 

7-Atenció i/o seguiment de la  salut emocional a les aules o tallers. 

 

1-Informació sobre el *SARS-*CoV-2 i la *COVID-19 

Davant qualsevol problema de salut i com a mesura de prevenció, és important que les 

persones puguen comprendre què succeeix i el paper que els correspon exercir en aquestes 

circumstàncies, tant per a protegir-se com per a protegir a les altres persones. 



Es dissenyaran i implementaran activitats d'informació i formació sobre la *COVID-19 sobre les 

mesures de protecció, prevenció i promoció de la salut a les persones participants en 
l'Associació. Així mateix, es divulgarà la informació necessària a les famílies.  

Els contingut bàsics d'aquestes accions han d'abordar: els símptomes de la malaltia, com 

actuar si apareixen els símptomes, mesures de distància interpersonal, higiene de mans i altres 

mesures de prevenció personal, ús adequat de la màscara, interacció entre les persones i el 

seu entorn, foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i la dels altres i la prevenció de 
l'estigma. 

Es realitzarà un recordatori a l'inici del matí sobre les mesures bàsiques (correcta higiene de 

mans, higiene respiratòria i l'ús correcte de la màscara) fins que les noves rutines siguen 
assumides per les persones participants.  

Es demanarà a les famílies la seua implicació i responsabilitat per a evitar que la persona 

acudisca a l'Associació quan presente símptomes compatibles amb la *COVID-19 o haja tingut 

contacte estret amb un cas sospitós o confirmat. 

2-Limitació i/o control del contacte interpersonal 

No podran accedir a l'Associació les persones que es troben en alguna de les següents 
circumstàncies: 

-Presentar símptomes compatibles amb la *COVID-19 

-Trobar-se en situació d'aïllament per haver donat positiu per a la *COVID-19 

-Estar a l'espera del resultat d'una *PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.  

-Estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d'alguna persona diagnosticada de 
*COVID-19 o símptomes compatibles. 

Es considera que una persona presenta simptomatologia compatible amb infecció per *SARS-

*CoV-2, quan presente infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de febre, tos i sensació 

de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i de l'olfacte, 

esgarrifances, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits. 

(Aquests són els símptomes que actualment té definits el Ministeri de Sanitat i poden veure's 

sotmesos a canvis). 

 

Els/as treballadors/as i persones participants amb condicions de salut que els facen més 

vulnerables (malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, 

immunosupressió, embarassades) podran tornar a l'Associació sempre que la seua condició 

clínica estiga controlada i mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte 
indicació mèdica de no reincorporar-se.  

En el moment de l'entrada a l'Associació, es desinfectarà i assecarà el calçat en les catifes 

corresponents i seguidament, es disposarà  de gel *hidroalcohólico per a la desinfecció de 

mans.  

Tant les persones participants com les/els treballadores/és de l'Associació, hauran de mesurar-
se la temperatura abans de començar l'activitat diària. 



L'entrada haurà d'efectuar-se de manera escalonada i ordenada per a garantir la distància 

interpersonal de 1.5m, organitzant cues amb senyalització en el cas que fora necessari.  

A les aules i altres espais de treball/reunió, s'han distribuït els espais individuals per a garantir 

el compliment de les mesures de seguretat i prevenció, com és la distància de 1.5m entre les 
persones participants.  

Respecte a les activitats educatives i d'oci dels Tallers, sempre que siga possible, es triaran 

activitats a l'aire lliure, extremant les mesures de prevenció establides: mantindre la distància 

de seguretat, rentada freqüent de mans, evitar tocar-se la cara, ulls i nas, higiene respiratòria 

en tossir o esternudar i l'ús de la màscara. En aquells casos en què l'esforç físic siga d'intensitat 

es permetrà realitzar l'activitat sense l'ús de màscara. 

Les mesures organitzatives per al manteniment del distanciament interpersonal de manera 
general, és mantindre la distància d'almenys 1.5 metres en les interaccions personals.  

Les zones comunes 

Es mantindrà la correcta neteja i desinfecció després del seu ús, procurant la seua ventilació 

constant. S'haurà de mantindre un aforament reduït en corredor i resta d'espais comuns 

garantint així la distància de seguretat interpersonal. 

Interaccions amb persona externes a l'Associació 

Es reduirà el nombre d'interaccions amb el personal alié a l'Associació, llevat que siga 
estrictament imprescindible.  

La comunicació amb les persones externes, es realitzarà de manera preferent per telèfon, 

correu electrònic, missatges o correu ordinari, facilitant així que la gestió es realitze de manera 

telemàtica. 

  En el cas d'una visita presencial, es tindran en compte les mesures de prevenció d'ús 

obligatori de màscara, gel *hidroalcohólico, distància de seguretat, presa de temperatura i 
durant la visita, si pot ser, una mampara de protecció entre les persones.  

S'evitaran gestos d'afecte i cortesia social que suposen contacte físic, inclòs el donar la mà.  

Es disposa d'un document de Registre de visites a l'Associació, on constaran Data, Nom i 

Cognoms i número de telèfon.  Amb aquestes dades es facilitarà el rastreig, en el cas d'haver-

hi algun cas positiu per a realitzar el protocol de manera més eficaç (Annex 1)  

 En recepció no està permés tindre cap revista, tríptics informatius  ni cap altre 

document que puga passar de mà en mà i ésser un focus de contagi. S'ha col·locat una caixa de 

plàstic amb tapa perquè tota persona externa deposite els documents que porte, complint les 

mesures de prevenció oportunes.  

 Les persones voluntàries o alumnes/as en pràctiques que acudisquen de  suport a l'Associació, 

hauran de conéixer i complir les mesures de prevenció. Se'ls entrega un document perquè 

signen com a acceptació de condicions de participació, obligació d'informació i consentiment 

informat. (Annex 2) 

Utilització i manteniment del vehicle de l'Associació 

-Serà obligatori l'ús de les màscares exceptuant els següents suposats: 



-Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure's agreujat per 

l'ús de la màscara, sempre que presenten el certificat mèdic corresponent. 

-Persones en les quals l'ús de la màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament 

justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de 
conducta que facen inviable la seua utilització. 

-En el supòsit que siga possible, es mantindrà la màxima distància interpersonal a l'interior del 

vehicle. 

-Qualsevol persona que vaja a fer ús del vehicle, haurà de desinfectar-se les mans abans de 
pujar i baixar.  

-Es mantindran les mesures de seguretat, neteja, ventilació i desinfecció del vehicle després de 
cada ús.  

Ús de màscares 

S'estarà al que es disposa en l'apartat 1.3 de la 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 enfront 
del *Covid-19 (DOGV18/07/2020). 

L'obligació de l'ús es refereix a màscares, preferentment higièniques i quirúrgiques, així com 

l'ús adequat, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. 
No es permet l'ús de màscara amb vàlvula *exhaladora. 

L'Associació comptarà amb màscares quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú inicie 

símptomes, mentre s'activa el seu aïllament i  aplicació del protocol de gestió de casos. A més, 

comptarà amb màscares higièniques per al personal laboral i en cas de necessitat per a les 
persones participants (oblit, deterioració i altres contingències).  

Enllaços informatius: 

“Recomanacions per a l'ús de màscares” Generalitat valenciana 

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/541834/af+FULL DE 

MÀ+ONLINE+SANITAT+*CAST.pdf/22735*ebe-*ee00-06d6-3b98-
97320d46a4c6?t=1587318400280 

 

Com utilitzar la màscara de manera segura? Què has de fer? Ministeri  de Sanitat 

https://www.youtube.com/watch?v=acpy6ropaui  

 

“Ús de màscares higièniques en població general” Ministeri de Sanitat  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documento

s/covid19_mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documentos/covid19_mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documentos/covid19_mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf


 

 

 

 

 

 



 

3- Mesures de prevenció  personal 

Hauran de realitzar-se de manera adequada i divulgar-se de manera activa les següents 

mesures: 

-L'ús de màscara és obligatori, excepte les següents excepcions: 

Persones amb malaltia o dificultat respiratòria  NO EXIGIBLE 

Persones amb discapacitat o dependència que no tinguen autonomia per a llevar-se la màscara 
o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable el seu ús                      NO EXIGIBLE 

Causa de força major o situació de necessitat          NO EXIGIBLE 

Activitats amb les quals siga incompatible                        NO EXIGIBLE 

 

-Es realitzarà una higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons 

amb aigua i sabó de manera preferent. Aquesta és la mesura més recomanable i en la qual 

educativament s'ha de transmetre de manera important a les persones participants, tant per la 

seua eficàcia en la present situació com per suposar un aprenentatge higiènic molt rellevant. Si 

no és possible la rentada correcta de mans o de manera complementària, es pot utilitzar la 

desinfecció durant 20 segons amb gel *hidroalcohólico. 

-La higiene de mans es realitzarà, almenys, a l'entrada i eixida de l'Associació, abans i després 

de l'esmorzar, menjar o berenar i sempre després d'anar a la condícia, i en qualsevol cas, com 
a mínim, 5 vegades al dia. 

-Quan les mans tinguen una brutícia visible el gel *hidroalcohólico no és suficient, i és 

necessari utilitzar aigua i sabó. 

En les condícies, s'assegurarà la instal·lació d'aigua, sabó i paper per a l'assecat de mans 

perquè puga realitzar-se de manera freqüent i accessible. Així també, disposar en cada estada, 

un gel *hidroalcohólico per a la desinfecció. S'informarà mitjançant cartells indicadors la 
tècnica correcta de cada mesura. 

-Es mantindrà una correcta higiene respiratòria (esternudar i tossir en la flexura del colze, així 

com la utilització de mocadors de paper que es rebutjaran després de cada ús). En cada espai 
de treball, hi ha almenys una paperera de tapa i pedal per a tal fi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4-Mesures per a neteja, desinfecció i ventilació  

En l'Associació es disposa d'un protocol de neteja i desinfecció adaptat a les seues 

característiques i horaris: 

-Es ventila contínuament cada estada, mantenint les finestres obertes tot el temps que siga 
possible.  

-S'augmenta la ventilació amb sistemes de climatització. 

-Es reforça la desinfecció amb llums d'ultraviolats que funcionen fora de l'horari d'assistència.  

-Es neteja i desinfecta el bany, així com els poms de les portes i interruptors després de cada 
ús, així com les taules, cadires i material emprat al final de la jornada. 

En el cas que s'utilitze roba accessòria (bates, davantals, pitets, etc.), es recomana manipular-la 

el menys possible, ser suaument enrotllada i la seua neteja diària en llavadora almenys a 60 °C 
durant 30 *min o amb qualsevol altre mètode que garantisca la correcta higienització. 

 

5-Gestió de sospita de casos *Covid-19 

 En l'Associació es vetlarà pel compliment de les normes establides per a la prevenció 
referent a *COVID-19.  



 Les persones treballadores es mesuraran la temperatura al començament de la 

jornada i l'anotaran en la taula de temperatures de l'oficina.  

Al seu torn, es mantindrà una comunicació diària de les temperatures i estat de salut entre les 

famílies i la persona responsable dels tallers. Si alguna persona tinguera símptomes, es 

comunicarà de manera immediata per qualsevol de les parts. Si es dona el cas de sospita en el 

centre, s'avisarà als familiars perquè vengen a recollir a la persona. 

Per part de l'Associació, s'ha redactat i  repartit a cada família un document per a l'acceptació 

de condicions de participació, obligació d'informació i consentiment signat. (Annex 3)  
     

S'habilitarà un “Espai *COVID”, d'ús individual per a possibilitar l'aïllament de qualsevol 

persona que presente símptomes compatibles amb *COVID-19 i estiga a l'espera del seu 

trasllat i informació a la família. Aquest espai tindrà una bona ventilació i es procurarà que hi 

haja el mínim material possible per a garantir la bona neteja. Es disposarà d'una caixa estanca 

amb màscares quirúrgiques o FFP2 sense vàlvula per als casos en què la persona no puga 
utilitzar d'un sol ús, pantalles facials i bates d'un sol ús, a més d'una paperera de tapa i pedal.  

Es considera que una persona pot ser cas sospitós d'infecció *SARS-*COV-2, segons la definició 

del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d'infecció respiratòria aguda i/o 

d'aparició sobtada dels següents símptomes: 

 -Els més comuns són febre, tos i falta de sensació d'aire. 

-En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i olfacte, esgarrifances, mal  de gola, 
dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits.  

(Aquests són els símptomes que actualment té definits el Ministeri de Sanitat i poden ser 
sotmesos a canvis.) 

 En cas de sospita per iniciar símptomes en el centre de Bona *gent, es col·locarà a la 

persona una màscara quirúrgica o FFP2 i es traslladarà al “Espai *COVID”, evitant que tinga 
contacte amb la resta de persones per a evitar contagis. 

 Es comunicarà a la Direcció i familiars en el seu cas, perquè siguen ells els qui activen el 

circuit d'atenció sanitària, contactant amb el centre de salut d'atenció primària de referència i 

se seguiran les instruccions. Es procurarà el transport en vehicle particular, evitant el transport 

públic. 

 En cas de ser una persona treballadora, es comunicarà a la Direcció i al Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals i se seguiran les instruccions. 

 L'Associació es posarà a la disposició dels serveis assistencials i de salut pública, per a 

facilitar la informació que es requerisca per a organitzar la gestió adequada de possibles casos i 

l'estudi i seguiment de contactes. Des del Centre de Salut s'establirà un protocol d'actuació 

que indique les mesures de prevenció i control necessàries en cas de brot, o augment de la 

transmissió comunitària. Salut Pública serà l'encarregada de la identificació i seguiment dels 

contactes segons el protocol de vigilància i control corresponent.  

 

 



6-Prevenció de l'estigma o discriminació en relació a la *Covid-19 

 L'estigma o discriminació específica de persones que han patit *COVID-19, està 

associat a la falta de coneixement sobre com es propaga la malaltia i la por. No obstant això, 

cap persona ni grup de persones és més propens que uns altres a transmetre -la. S'ha de cuidar 

de manera especial les situacions de major vulnerabilitat emocional i social que s'hagen 

produït com a conseqüència de la pandèmia. 

 També ocorre després que una persona s'haja recuperat o haja sigut donada d'alta de 

l'àrea d'aïllament en la llar o quarantena, pot causar algun canvi de comportament en l a resta 

de companys/as, per la qual cosa la informació i formació és la millor manera de lluitar contra 

els estereotips perjudicials. Per a això, des de l'Associació s'informarà adequadament sobre els 

mecanismes de transmissió i resolució després de la quarantena, escoltant, si escau, les 
preocupacions o temors de cada persona. 

7-Atenció a la salut emocional de les persones participants 

 S'establirà un espai obert per a parlar sobre la pandèmia, animant a expressar dubtes, 

temors i tota classe d'emocions i sentiments que es vagen suscitant, fomentant així la 
confiança i seguretat, al mateix temps que disminuirà els nivells d'estrés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex 1 

         

 

                                                                                                                                                                                                                                            

REGISTRE DE VISITES A l'ASSOCIACIÓ 

Data Nom i cognoms Telèfon 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Annex  2 

                                                                                                             

ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I 

CONSENTIMENT INFORMAT 

 

Les persones voluntàries o que realitzen les pràctiques, interessades a participar en qualsevol 

activitat de l'Associació Bona *Gent, amics *der les persones amb discapacitat intel·lectual, 

hauran de mostrar la seua acceptació per escrit i de manera prèvia dels següents requisits de 

participació: 

 

Declaració responsable de ser coneixedor/a de formar part de grups de risc.  

La persona voluntària o en pràctiques,  constitueix grups de risc en aquests casos:  

-Si és vulnerable per ser major de 60 anys, estar diagnosticada d'hipertensió arterial, diabetis, 

malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodeficiències o per 
patir afeccions mèdiques anteriors. 

 

-La persona usuària no pot prendre part en les activitats del centre si presenta qualsevol 

simptomatologia (tos, febre, dificultat en respirar, diarrea, vòmits…. etc.) que poguera estar 
associada amb el *COVID-19. 

 

-La persona voluntària o en pràctiques no pot prendre part en l'activitat si ha estat en contacte 

estret (convivents, familiars i persones que hagen estat en el mateix lloc que un cas mentre el 

cas presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps d'almenys 15 

minuts) o compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb una persona afectada 

pel *COVID-19, fins i tot en absència de símptomes,. Durant aqueix període ha de realitzar un 

seguiment per si apareixen signes de la malaltia.(període estimat de 14 dies). Abans de 

reincorporar-se a l'activitat haurà de consultar-ho amb el centre. 

 

Compromís de notificació diària d'estat de salut i de causa d'absència 

-La persona voluntària o en pràctiques haurà de notificar les causes d'absència per motius de 

salut a la direcció, responsables de taller del centre a través de mòbil, on-line i abans 
d'incorporar-se a l'activitat. 

 

NORMES 

 

• Les persones voluntàries o en pràctiques hauran de controlar-se diàriament la 

temperatura abans d'acudir al centre i a l'entrada d'aquest.  



• En el cas de donar temperatura 37,2   graus  o més no podrà assistir al taller i haurà de 

comunicar-lo. 

 

• Si presenta simptomatologia associada amb el *COVID-19 no acudirà i contactarà amb 
la direcció del centre. 

 

• La persona ha d'acudir a l'entitat amb gel *hidroalcohólico, màscara de protecció i una 
altra de recanvi 

              Recordem la importància de la higiene i la cura personal per a acudir als tallers.  

-En el cas de ser  positiu en *COVID 19, o sospita de poder ser-ho  haurà de comunicar-ho 

immediatament a Bona *Gent per a prendre les mesures oportunes.  

 

 

MODEL D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT 

 

………………………………………………………………………………………….….amb núm. De 

DNI/NIE…………………………..………………… Actuant en nom propi, com a pare/mare/tutor-a de 
l'interessat_____________ 

amb núm. De DNI/NIE _____________________ 

Declare sota la meua responsabilitat que la persona les dades de la qual figuren en 

l'encapçalament (l'interessat) assistisca presencialment a l'Associació Bona *Gent, amics de les 

persones amb discapacitat intel·lectual, per això he llegit amb detall la informació 

proporcionada per la pròpia entitat /centre i accepte les condicions de participació, expresse el 

meu compromís amb les mesures personals d'higiene i prevenció i assumisc tota la 

responsabilitat davant la possibilitat de contagi per *COVID- 19 atenint que l'entitat promotora 
compleix també amb els seus compromisos i obligacions. 

 

Declaració responsable de ser coneixedor/a de col·laborar amb  grups de risc.SIGNATURA 

 Declare que soc coneixedor/al fet que estic en contacte directe amb grups de risc i 
assistisc voluntàriament.  

 Em compromet a notificar diàriament l'estat de salut i de causa d'absència de 

l'interessat a través del mòbil mitjançant trucada, missatge telefònic o correu electrònic.   

Acceptació del Document de Mesures personals d'higiene i prevenció obligatòries enfront  del 
*COVID-19 SIGNATURA 

 He llegit i accepte els compromisos continguts en el Document de Mesures personals 
d'higiene i prevenció obligatòries.  

Consentiment informat sobre *COVID-19 SIGNATURA 



 Declare que, després d'haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els 

documents anteriors, soc coneixedor/a de les mesures que implica, per a la persona usuària i 

per a les persones que conviuen amb ell/ella, la participació de la persona usuària en l'activitat 

en el context de nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia responsabilitat, atenint que 

l'entitat/ centre promotor compleix també amb els seus compromisos i obligacions.   

 NO ES POT FORMAR PART DE L'ACTIVITAT SIGNATURA 

  Si s'ha  estat en contacte estret (convivents, familiars i persones que hagen estat en el 

mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes a una distància menor de 2 metres 

durant un temps d'almenys 15 minuts) o compartit espai sense guardar la distància 

interpersonal amb una persona afectada pel *COVID-19, fins i tot en absència de símptomes,. 

Durant aqueix període ha de realitzar un seguiment per si apareixen signes de la 

malaltia.(període estimat de 14 dies). Abans de reincorporar-se a l'activitat haurà de consultar-

ho amb el centre. 

Si en prendre la temperatura en el domicili tinguera 37,2   graus o més no acudir al centre i 
comunicar-lo.  

  NORMES SIGNATURA 

 Declare que compliré ( jo o el meu representat/a legal) les normes que se m'indiquen.  

Declare que en el cas de ser positiu en *COVID 19, ho comunicaré al centre, direcció, 
responsables,  per a prendre les mesures oportunes. 

Declare que davant sospita de poder haver contret *COVID 19  per alguna mena de contacte           

informaré el centre, a direcció responsables de tallers  perquè es prenguen les mesures  
oportunes.  

 

I per deixar-ne constància, signe als efectes oportuns a València, a de setembre  de 
2020.  

 

 

*Fdo: 

 

 

 

 

 

Bona *Gent, amics de les persones amb discapacitat intel·lectual. Telèfon 963301477 

Annex 3 

                                                                                                                   



                                     

           

ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT 

INFORMAT 

 

Les persones usuàries interessades a participar en qualsevol activitat de l'Associació Bona 

*Gent, amics *der les persones amb discapacitat intel·lectual, hauran de mostrar la seua 
acceptació per escrit i de manera prèvia dels següents requisits de participació:  

 

Declaració responsable de ser coneixedor/a de formar part de grups de risc. 

La persona usuària del centre constitueix grups de risc en aquests casos: 

-Si és vulnerable per ser major de 60 anys, estar diagnosticada d'hipertensió arterial, diabetis, 

malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodeficiències o per 
patir afeccions mèdiques anteriors. 

 

-La persona usuària no pot prendre part en les activitats del centre si presenta qualsevol 

simptomatologia (tos, febre, dificultat en respirar, diarrea, vòmits…. etc.) que poguera estar 

associada amb el *COVID-19. 

 

-La persona usuària no pot prendre part en l'activitat si ha estat en contacte estret (convivents, 

familiars i persones que hagen estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas presentava 

símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps d'almenys 15 minuts) o 

compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb una persona afectada pel 

*COVID-19, fins i tot en absència de símptomes,. Durant aqueix període ha de realitzar un 

seguiment per si apareixen signes de la malaltia.(període estimat de 14 dies). Abans de 
reincorporar-se a l'activitat haurà de consultar-ho amb el centre. 

 

Compromís de notificació diària d'estat de salut i de causa d'absència 

-La persona usuària haurà de notificar les causes d'absència per motius de salut a la direcció, 

responsables de taller del centre a través de mòbil, on-line i abans d'incorporar-se a l'activitat. 

 

NORMES 

 

• Les persones usuàries hauran de controlar-se diàriament la temperatura abans 

d'acudir al centre. Aquest control serà a les 20 hores del dia anterior i a les 8h abans de vindre 
al centre i s'entregarà a la persona *responsible del taller al qual assistisca .  



• En el cas de donar temperatura 37,2   graus  o més no podrà *asisitir al taller i haurà de 

comunicar-lo. 

 

• Si alguna persona involucrada en l'activitat presenta simptomatologia associada amb el 
*COVID-19 no acudirà i contactarà amb la direcció del centre. 

 

• La persona ha d'acudir a l'entitat amb gel *hidroalcohólico, màscara de protecció i una 
altra de *respuesto 

              Recordem la importància de la higiene i la cura personal per a acudir als tallers.  

 

-En el cas de ser  positiu en *COVID 19, o sospita de poder ser-ho  haurà de comunicar-ho 

immediatament a Bona *Gent per a prendre les mesures oportunes. 

 

 

MODEL D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT 

 

………………………………………………………………………………………….….amb núm. De 

DNI/NIE…………………………..………………… Actuant en nom propi, com a pare/mare/tutor-a de 
l'interessat_____________ 

amb núm. De DNI/NIE _____________________ 

Declare sota la meua responsabilitat que la persona les dades de la qual figuren en 

l'encapçalament (l'interessat) assistisca presencialment a l'Associació Bona *Gent, amics de les 

persones amb discapacitat intel·lectual, per això he llegit amb detall la i nformació 

proporcionada per la pròpia entitat /centre i accepte les condicions de participació, expresse el 

meu compromís amb les mesures personals d'higiene i prevenció i assumisc tota la 

responsabilitat davant la possibilitat de contagi per *COVID- 19 atenint que l'entitat promotora 
compleix també amb els seus compromisos i obligacions. 

 

Declaració responsable de ser coneixedor/a de formar part de grups de risc.  SIGNATURA 

 Declare que la persona usuària compleix els requisits d'admissió establits en el 

Document d'acceptació de condicions i consentiment de participació, sent coneixedor que 

pertany a grup de risc.  

 Em compromet a notificar diàriament l'estat de salut i de causa d'absència de 
l'interessat a través del mòbil mitjançant trucada, missatge telefònic o correu electrònic.  

Acceptació del Document de Mesures personals d'higiene i prevenció obligatòries enfront del 
*COVID-19 SIGNATURA 



 He llegit i accepte els compromisos continguts en el Document de Mesures personals 

d'higiene i prevenció obligatòries.  

Consentiment informat sobre *COVID-19 SIGNATURA 

 Declare que, després d'haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els 

documents anteriors, soc coneixedor/a de les mesures que implica, per a la persona usuària i 

per a les persones que conviuen amb ell/ella, la participació de la persona usuària en l'activitat 

en el context de nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia responsabilitat, atenint que 
l'entitat/ centre promotor compleix també amb els seus compromisos i obligacions.   

 NO ES POT FORMAR PART DE L'ACTIVITAT SIGNATURA 

  Si s'ha  estat en contacte estret (convivents, familiars i persones que hagen estat en el 

mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes a una distància menor de 2 metres 

durant un temps d'almenys 15 minuts) o compartit espai sense guardar la distància 

interpersonal amb una persona afectada pel *COVID-19, fins i tot en absència de símptomes,. 

Durant aqueix període ha de realitzar un seguiment per si apareixen signes de la 

malaltia.(període estimat de 14 dies). Abans de reincorporar-se a l'activitat haurà de consultar-
ho amb el centre. 

Si en prendre la temperatura en el domicili tinguera 37,2   graus o més no acudir al centre i 
comunicar-lo.  

  NORMES 

 SIGNATURA 

 Declare que compliré ( jo o el meu representat/a legal) les normes que se m'indiquen. 

Declare que en el cas de ser positiu en *COVID 19, ho comunicaré al centre, direcció, 

responsables,  per a prendre les mesures oportunes. 

Declare que davant sospita de poder haver contret *COVID 19  per alguna mena de contacte           

informaré el centre, a direcció responsables de tallers  perquè es prenguen les mesures 
oportunes.  

 

I per deixar-ne constància, signe als efectes oportuns a València, a de setembre  de 
2020. *Fdo: 

 

Bona *Gent, amics de les persones amb discapacitat intel·lectual. Telèfon 963301477 


