Podran gaudir tots els infants que compleixin els següents requisits per a preservar la
salut del conjunt dels participants:
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
• No hagin tingut contacte estret o convivint amb una persona amb positiu de covid-19
confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de
confinament).
• Els infants amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis
mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d'activitats,
donat que són població de major risc enfront de la COVID-19
. ALTRES: El pare, mare o tutor/a legal haurà de signar una declaració responsable que el
nen/a i/o jove participant en les activitats reuneix els requisits de salut abans esmentats i
de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.
- Si un nen/a del grup de convivència dona positiu en PCR o bé a d´estar confinat, els
dies no gaudits es bescanviaran per altres dies de casal al juliol o setembre del 2021 (no
s´abonarà l´import)
-En cas de febre avisarem als pares o tutors per tal el porti el cap, el resultat sempre
haurà de ser compartit amb el responsable de la granja.
-El motiu d´una acollida gratuïta serà per realitzar una entrada esglaonada, caldrà mesurar
la temperatura dels infants i disposar d´una taula de temperatures setmanals.
-Si el vostre fill s ha de prendre alguna medicació, cal ens ho indiqueu per escrit adjuntant
la dosi i l´horari tot indicant si ha d´estar en nevera.
- En el cas de necessitar una dieta especial durant tot l'esplai, caldrà que ho anoteu a la
inscripción, per dietes esporàdiques ens ho feu arribar per escrit el mateix dia a l´entrada.
-Caldrà portar la mascareta a l ´entrada fins que el monitor de grup (9:00) es faci càrrec,
on en certs moments on els infants poden mantenir la distancia o realitzin una activitat
física important no l´utilitzaran, caldrà portar-ne una sempre de recanvi a la motxilla.
En cap cas dos grups de casal romandran junts sense mascareta. En el cas de dur a
terme una activitat en comú, serà en exterior i amb mascareta.
No hi haurà cap tipus de devolució per absències/baixa/malaltia tant de curta o llarga
durada. Normes de conducte de la Granja. En el cas que no es pugui venir a la granja per
motius de fase Covid es donarà l’opció de canvi de dates amb la disponibilitat del
moment.
En el cas de que la Granja no pugui fer l’activitat degut a un repunt de l’epidèmia, es
guardaran els pagaments durant un any per fer qualsevol activitat a les nostres
instal·lacions
En el cas que algun nen/a no compleixi amb les mesures indicades en el protocol que hi
ha penjat o la seva conducta sigui inapropiada amb els nostres monitors/res o altres
infants donarem per finalitzada la seva participació sense dret a cap devolució econòmica
per part de la Granja.

