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INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PARTICIPANTES SOBRE O PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA A REALIZACIÓN DA CAMPAÑA DE VERÁN DA XUNTA DE
GALICIA NO MARCO DA CRISE SANITARIA PROVOCADA POLO VIRUS SRAS

CoV-2 (COVID19) 

1. OBXECTIVOS 

• Adaptar  as  actividades  da  Campaña  de  verán  da  Xunta  de  Galicia,

nomeadamente os campamentos, ao novo escenario provocado pola afectación

do COVID-19. 

• Asegurar o coñecemento e correcta aplicación das medidas hixiénico-sanitarias

tanto nas instalacións, como no persoal, equipo de monitorado e nenos e nenas

participantes en cada campamento. 

• Establecer un protocolo de actuación que permita dar unha resposta ante un

posible caso infeccioso por COVID-19.

2. CAMPAÑA DE VERÁN DA XUNTA DE GALICIA

A Campaña de verán da Xunta  de Galicia,  xestionada pola Consellería  de Política

Social,  favorece  a  participación  da  xuventude  en  múltiples  actividades  cun  forte

compoñente de educación non formal no ámbito do ocio e o tempo libre. Así mesmo,

facilita a conciliación da vida familiar e laboral das familias galegas durante a época

estival. 

As circunstancias actuais derivadas da crise sanitaria da Covid 19, e logo de superar a

etapa de confinamento, fan máis necesario que nunca poder ofertar un recurso de

conciliación para as familias galegas e de educación non formal para o tempo de lecer

dos nosos mozos e mozas que lles permita beneficiarse, coas máximas garantías de

prevención e hixiene, dun espazo de ocio educativo.
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3. CAMPAMENTOS FRONTE Á COVID-19: COMPROMISO CONXUNTO

A posta en marcha dos campamentos da Xunta de Galicia durante o verán de 2020

axudará ás familias galegas a conciliar, e aos mozos e mozas a poder desfrutar de

actividades de ocio e educación non formal tras meses de confinamento. Pero estas

actividades, así como as demais do ámbito do tempo libre, deben adecuarse, tendo en

conta as súas particularidades, ás recomendacións das autoridades sanitarias para

cada situación ou fase determinada. 

Por tanto, Administración e empresas adxudicatarias traballarán conxuntamente para

realizar todas as adaptacións necesarias, tanto no aforo, no ámbito das actividades e

nas  instalacións  co  obxectivo  de  velar  pola  seguridade  dos  participantes  e  pola

calidade na programación. 

Este compromiso cos mecanismos de prevención e coas medidas hixiénico-sanitarias

debe ser tamén compartido polas propias familias e participantes. Deste xeito, non se

admitirá a entrada aos campamentos se o participante: 

− É diagnosticado positivo por COVID-19 segundo os criterios médicos vixentes.

− Presenta calquera sintomatoloxía (tos, febre, dificultade ao respirar) que poida

estar asociada coa COVID-19 durante os 14 días previos á súa participación. 

− Estivese en contacto  estreito ou compartindo espazo sen gardar a distancia

interpersoal con algunha persoa afectada por COVID-19 nos 14 días previos á

súa participación. 

Se a persoa participante está nalgún destes supostos, antes de comezar a súa quenda

deberá  poñerse  en  contacto  co  servizo  de  xuventude  da  xefatura  territorial

correspondente para comunicar a súa baixa e proceder así ao reintegro do abono da

praza. En ningún caso se permitirá o cambio de quenda.
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Na orde de convocatoria de prazas recóllese, todos os anos, que para ser admitido/a

nun campamento  é  necesario  non padecer  enfermidade  transmisible  con  risco  de

contaxio.  En  todo  caso,  e  para  un  maior  coñecemento  e  seguridade  da  propia

organización, así como de todas as familias, será preciso cubrir unha  declaración

responsable sobre o estado de saúde da persoa participante (na que se aclare que

non  concorren  ningún  dos  tres puntos  anteriores  que  denegan  a  entrada  á

instalación), así como de aceptación dos contidos da actividade e normas hixiénico-

sanitarias establecidas, previamente informadas. Recoméndase unha revisión médica

previa ao ingreso no campamento. 

O modelo de declaración responsable pode descargarse nesta páxina web. 

O  obxectivo  final  non  é  outro  que  acadar  un  compromiso  conxunto  entre

Administración,  empresas  adxudicatarias  das  actividades,  persoal,  participantes  e

familias para que a realización da Campaña de verán 2020 se poida levar a cabo baixo

as máximas condicións de prevención, control e calidade. 

4. MEDIDAS HIXIÉNICAS E ORGANIZATIVAS NA INSTALACIÓN

En cada campamento nomearase unha persoa responsable ou coordinadora COVID19,

que  será  o  responsable  da  coordinación  das  medidas  de prevención e  control  da

COVID-19 que se establecen neste documento. Esta será a encargada de contactar

coa  Xefatura  Provincial  de  Sanidade  se  existise  algún  abrocho  ou  algún  caso  de

sospeita para coordinar as medidas de control deste.

Da mesma forma, na Consellería de Política Social existirá un equipo COVID19 que

será  quen coordine  as  medidas  anteriormente  descritas,  informe á  Consellería  de

Sanidade de incidencias e exerza de interlocutor con esta ou de consultor cando así o

soliciten dende as instalacións onde se desenvolvan os campamentos de verán.

En xeral, en cada instalación extremarse a limpeza e as medidas de prevención en

zonas comúns, comedores ou espazos similares, lavabos e duchas, habitacións/tendas

de campaña e salas interiores. 
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• Hixiene e limpeza

Deste  xeito,  procederase  a  realizar  unha  limpeza  e  desinfección  xeral  en  toda  a

instalación previa ao inicio dos campamentos. Ademais, este proceso de desinfección

total levarase a cabo tamén entre o remate e o inicio da seguinte quenda. Esta acción

non substituirá, en ningún caso, á desinfección diaria dos espazos ocupados, cuxa

limpeza se verá reforzada. 

Así  mesmo,  manteranse  as  seguintes  frecuencias  específicas  de  hixiene  polas

diferentes zonas: 

− Zonas comúns (salas, aulas...): todos os días limparanse, cando menos, tres

veces.

− Cociña, comedor e similares (tipo merendeiros): despois de cada uso. 

− Lavabos  e  duchas:  incrementar  a  súa  limpeza  despois  das  horas  de  máis

afluencia (mañá e noite). 

− Habitacións: recoméndase a máxima aireación posible como mínimo de 15 ou

20 minutos diarios. Extremarase a limpeza nas portas, pomos, ventás, espellos,

mesas e demais mobles da habitación. A lencería de cama será renovada, de

ser  necesario,  unha vez  a  metade  de  quenda  e,  sempre,  ao  finalizar  cada

quenda. Deberá someterse a un ciclo completo a unha temperatura de entre 60

a 90 grados. Correspóndelle a cada particular recoller a roupa sucia e gardala

nunha bolsa pechada, evitando sacudila e procedendo á correcta hixiene de

mans tras realizar esta tarefa. 

− Tendas  de  campaña:  de  ser  necesario,  unha  vez  a  metade  de  quenda

someteranse a unha desinfección interna.  A desinfección interna contempla o

saco, mantas e funda de almofada, así como as colchonetas. Así mesmo, tras o

cambio de quenda realizarase unha limpeza máis exhaustiva. Empregaranse os

produtos  virucidas  autorizados  polo  Ministerio  de  Sanidade,  respectando

sempre as indicacións da ficha de seguridade do produto utilizado. 



       

Edificio Administrativo San Lázaro, 3ª planta
15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono:  981 54 54 00

É importante que os usuarios manteñan a súa estancia recollida para favorecer as

tarefas  de  limpeza.  Cómpre  lembrar  que  se  evitará  a  limpeza  en seco  para  non

remover po, intentando sempre realizar arrastre húmido.

• Organización e distribución de espazos

Ademais de incrementar as medidas de limpeza das propias instalacións, é preciso

redistribuír os espazos para favorecer o distanciamento social nas zonas onde pode

haber unha maior concorrencia de persoas. Neste sentido, cómpre lembrar que os

campamentos son espazos de convivencia en xeral, tanto a nivel de actividades como

no resto do día a día (comedor, habitacións...), polo que cómpre realizar unha aposta

decisiva por compatibilizar o recomendado distanciamento social  -con grupos máis

reducidos de participantes, por exemplo- coa calidade e compoñente de diversión e

educación da iniciativa. 

Tendo isto presente (ámbito que será tratado máis detalladamente no punto 6), é

preciso abordar o distanciamento social específico no resto de espazos comúns e/ou

compartidos. Sinálanse, por tanto, as seguintes instrucións: 

− Zonas  de  comedor  ou  similares:  non  superarán  o  aforo  que  garanta  unha

distancia  mínima  de  1,5  metros  entre  comensais.  Se  é  preciso  establecer

quendas  de  comida  para  poder  cumprir  con  este  protocolo,  deberán  ser

articuladas  polo  xerente  da  instalación.  Debe  retirarse  das  mesas  calquera

elemento decorativo e produtos de autoservizo, priorizando as monodosis dun

só uso. Todos os campamentos contan cun servizo de comida tipo buffet, polo

que se deberá arbitrar un sistema de acceso que evite aglomeracións, así como

a manipulación de aparellos de uso común. Será o propio persoal o encargado

de manipular e servir.
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− Lavabos e duchas: o uso das duchas estará controlado polo monitor de cada

grupo. O xerente e o director de tempo libre, en colaboración co equipo de

monitores, adaptarán o cronograma inicial e establecerán quendas de mañá e

de  tarde  para  evitar  unha  ocupación  elevada  e  garantir  tamén  a  súa

correspondente  limpeza  tras  o  seu  uso,  cronograma  que  será  remitido  á

Administración. Se a instalación é un albergue xuvenil procurarse facer uso dos

mesmos lavabos en función da habitación/pavillón no que se estea aloxado. 

− Habitacións e tendas de campaña: na ocupación das habitacións garantirase

sempre unha distancia entre camas de 1,5 metros e, cando non sexa posible,

instalaranse  medidas  de  barreira.  No  caso  de  que  o  campamento  sexa

exclusivamente con tendas de campaña, reducirase o aforo ao 50%, mantendo

a distancia interpersoal. De xeito xeral,  nas tendas de campaña pasarán de

durmir 4 nenos (como se viña facendo ata o ano pasado) a ser só 2 os que

convivan,  coas  correspondentes  distancias  de  seguridade,  procurando  que

ningún  neno  teña  que  durmir  só  naqueles  grupos  impares.  Procuraranse

instalar  as  tendas  alternando  as  de  participantes  coas  de  monitorado

supervisor, sobre todo naquelas quendas de nenos e nenas con menor idade. 

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS NAS ACTIVIDADES

Tal  e  como  se  mencionou  no  punto  anterior,  os  campamentos  son  espazos  de

convivencia, sobre todo no ámbito da programación de actividades, que se busca que

sexa interactiva e participativa para conseguir a integración e inclusión de todos os

nenos e nenas participantes. En todo caso, na situación actual é preciso realizar unha

aposta decidida pola seguridade de participantes, monitorado e demais persoal técnico

e voluntario, tratando de non perder a calidade na actividade. 



       

Edificio Administrativo San Lázaro, 3ª planta
15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono:  981 54 54 00

Traballarase, por tanto, en conxunto coas empresas adxudicatarias para levar a cabo

a  adaptación  da  programación  de  actividades  ás  normas  hixiénico-sanitarias

establecidas. 

Cómpre ter en conta que, aínda que a ratio mínima establecida normativamente en

Galicia  (DECRETO 50/2000,  de  20 de xaneiro,  polo  que se refunde  e actualiza  a

normativa  vixente  en  materia  de  xuventude) é  de  1  monitor  por  cada  10

participantes, as actividades da Campaña de verán da Xunta de Galicia organízanse

por  encima  da  ratio  mínima,  e  refórzase  aínda  máis  naquelas  quendas  nas  que

acceden persoas con discapacidade. 

No escenario actual pode plantexarse como necesario un reforzo de monitorado en

determinadas actividades nas que se requira un maior volume de organización ou

complexidade técnica. A maiores deste reforzo de persoal, nos casos nos que sexa

necesario  unha distribución interna das  actividades,  esta  farase por  subgrupos de

participantes, que rotarán por todas elas dun xeito ordenado, evitando así o contacto

entre os subgrupos. 

Cómpre  ter  en  conta  as  seguintes  pautas  á  hora  da  realización  das  diferentes

actividades no transcurso do campamento: 

• Cada un dos  subgrupos estará  conformado por  un máximo de  15  nenos  e

nenas, a cargo dos monitores correspondentes que se establezan para reforzar

todas as necesidades e garantir as medidas de prevención.  

• Os participantes deberán realizar o correspondente lavado de mans con auga e

xabón, cando menos, ao comezo e remate de cada actividade, antes e despois

das  comidas  e  despois  de  ir  ao  lavabo.  O  equipo  de  monitorado  será  o

encargado,  tas  recibir  a  formación  oportuna,  de  ensinarlle  aos  rapaces  e

rapazas, o primeiro día de campamento, todos estes procedementos. Pódense

consultar  titoriais  no  enlace:  https://femora.sergas.gal/Seguridade/Video-5-

EPI  https://femora.sergas.gal/Seguridade/Video-5-EPI  
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• Procurarase dotar con equipos de material individual aos participantes naquelas

actividades que sexa posible. Se isto non fose posible, tras cada uso e antes de

ser utilizado de novo por outra persoa, este material deberá desinfectarse ou

hixienizarse de xeito adecuado. 

• Manterase a distancia interpersoal de seguridade sempre e cando sexa posible,

priorizando aquelas actividades que faciliten este distanciamento. No caso de

non  ser  factible  deberase  empregar  o  uso  de  máscara  tanto  por  parte  do

persoal monitor como das persoas participantes.

• O uso de guantes non é recomendable de xeito xeneralizado, só para casos

particulares, como a manipulación de alimentos que van ser consumidos en cru,

por exemplo. 

• As actividades grupais, como veladas ou xogos lúdicos, poderanse organizar en

grupos  máis  reducidos  garantindo,  cando  sexa  posible,  a  distancia  entre

participantes. Deberase  tentar  que non se perda o obxectivo  e  calidade da

actividade. 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIXIÉNICO-SANITARIAS

A maiores das medidas de hixiene e limpeza que se realicen nas instalacións, débese

primar tamén a propia prevención e hixiene persoal, tanto do equipo de monitorado

como  dos  propios  nenos  e  nenas  participantes  no  campamento.  Todas  as

recomendacións ao respecto (tales como o correcto lavado de mans, o uso de panos

rexeitables  ou  as  medidas  ante  un  tusido)  pódense  consultar  na  web

coronavirus.sergas.gal  e estarán tamén visibles a través de cartelaría e diferentes

medios de difusión na propia instalación. 
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• Equipo da empresa de actividades:  xerente,  director  e  monitores de

tempo libre

A  empresa  adxudicataria,  en  colaboración  coa  Administración  autonómica,

encargarase  de  formar  ao  monitorado  e  demais  persoal  técnico  sobre  os

procedementos hixiénicos-sanitarios a seguir, así como sobre os diferentes protocolos

que se poñan en marcha para garantir o cumprimento das medidas establecidas.

A empresa executora das actividades velará por que todo o seu persoal coñeza, en

cada momento, as normas, recomendacións e protocolos necesarios para desenvolver

as actividades coa máxima garantía e calidade, así como as posibles modificacións

que poidan xurdir ao longo do tempo. 

• As persoas participantes

Ademais de todos os requisitos anteriormente expostos no punto 3, os nenos/as e

mozos/as participantes nos diferentes campamentos deberán velar, en colaboración

co seu equipo de monitorado, pola súa correcta hixiene persoal:  incrementando o

lavado habitual de mans, evitando coller pertenzas alleas, a través dun correcto uso

das habitacións/tendas de campaña ou da zona de comedor, etc. 

Así mesmo, o participante deberá presentarse á hora e día establecido en función da

quenda  na  que  obtivese  praza.  Se  é  posible,  o  horario  de  chegada  deberá

notificarse previamente e coa antelación suficiente ao persoal da instalación para

poder graduar as chegadas e evitar aglomeracións puntuais no acceso de entrada, tal

e como quedará recollido nas respectivas cartas informativas. A persoa participante

só poderá vir acompañada por un pai/nai ou titor legal, co obxectivo de reducir

a  entrada  a  persoal  alleo  á  instalación,  limitándoo  ao  mínimo  imprescindible.  O

mesmo procedemento empregarase para o día da recollida. No momento de

entrada  do  participante  ao  campamento  tomarase  a  temperatura  a  través  de

dispositivos de lectura biométrica que non impliquen contacto físico. 
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No día  de  chegada ao  campamento  organizarase  unha dinámica  lúdica-formativa,

adaptada a cada franxa de  idade,  para  que  os  nenos/as e  mozos/as  coñezan as

diferentes medidas de prevención, hixiénico-sanitarias e os distintos protocolos que se

deben  seguir  durante  a  súa  estancia  na  instalación.  Incidirase  na  propia  hixiene

persoal e no protocolo de detección: ante calquera síntoma vinculado coa COVID-19,

será necesario que o comuniquen canto antes  ao seu monitor de referencia.

7. ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID-19

Ante a manifestación de síntomas relacionados coa COVID-19 por parte dos nenos/as

participantes,  será  necesario  que  comuniquen  esta  circunstancia  canto  antes  ao

monitor encargado da actividade, que de xeito inmediato poñerá en coñecemento esta

situación  ante  o  xerente  da  instalación  para  articular  o  oportuno  protocolo  de

illamento. 

• Deste xeito, a persoa participante que presente este tipo de síntomas deberá

ser trasladada á enfermería e portar unha máscara cirúrxica.

• Será atendida, en primeiro lugar, polo persoal enfermeiro, que contará cunha

máscara facial FFP2 e encargarse de realizar unha primeira intervención con

todas as medidas de prevención e seguridade sanitaria precisas. 

• Unha vez  confirme os síntomas deberá  poñerse  en contacto  co número  de

teléfono 900 400 116, ou 061 se existe sintomatoloxía severa, para trasladar

toda a información do caso e esperar instrucións. 

• Tras realizar este primeiro aviso, a persoa coordinadora COVID19 poñerase en

contacto co servizo de xuventude correspondente e coa Xefatura Territorial de

Sanidade para dar parte da situación. 

• Así mesmo, avisarase tamén ao pai/nai/titor legal da persoa participante, aos
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que  se  terá  plenamente  informados  do  avance  da  situación,  así  como  da

decisión que finalmente tomen as autoridades sanitarias. 

• O  persoal  monitor  encargado  do  subgrupo  no  que  estivese  a  persoa

participante, en colaboración co persoal enfermeiro, encargarase de revisar o

círculo de contactos estreito do grupo do neno/a posible afectado/a, co fin de

manter unha corentena preventiva mentres non se descarte que se trata dun

caso infeccioso por COVID-19. 

A maiores das pautas anteriores, en todo momento se seguirán as indicacións das

autoridades sanitarias competentes, que serán as que tomen as decisións precisas

para protexer a saúde das persoas participantes na actividade. 
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ANEXO. CAMPOS DE VOLUNTARIADO

Os campos de voluntariado están destinados a persoas mozas de 18 a 30 anos. É

dicir, son a continuación dos campamentos para persoas mozas maiores de idade.

Desenvolvidos  maioritariamente  en  colaboración  cos  concellos,  son  actividades

encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a

solidariedade  entre  a  mocidade  e  o  seu  contorno  a  través  da  colaboración

desinteresada e voluntaria en traballos diversos .

Nestes  proxectos,  a  cambio  do  traballo  desinteresado  das  persoas  voluntarias  en

distintas  áreas,  ofréceselles  unha  alternativa  de  lecer  e  tempo  libre  baseada  no

intercambio de coñecementos e culturas, da práctica de deportes e da visita a lugares

de interese tanto turístico como histórico ou cultural.

De xeito ordinario, nos campos de voluntariado que se organizan en Galicia ofértanse

prazas  para  mozos  e  mozas  galegos,  doutras  comunidades  autónomas  e  do

estranxeiro. 

Tendo  en  conta  a  situación  actual,  é  preciso  reformular  esta  característica  deste

programa internacional. Deste xeito, para a Campaña de verán do ano 2020:

• Os  campos  de  voluntariado  enmarcados  dentro  da  Campaña  ofertarán

integramente prazas só para mozos e mozas de Galicia.

• A convivencia  non  poderá  superar  as  12  persoas  participantes,  sumando  a

maiores o equipo técnico. 

• Deberanse  primar  as  medidas  hixiénico-sanitarias  de  carácter  persoal  e

extremarase a limpeza, tal e como se recolle para os campamentos no punto 4,

nos espazos comúns. 

• Adaptaranse as actividades ao distanciamento interpersoal. Naquelas onde non

sexa posible deberase portar máscara. 
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• Procurarase non realizar excursións a espazos concorridos. 

• Traballarase en colaboración cos concellos para dotar de material de protección

a participantes e equipo técnico de ser necesario. 

Se a persoa con praza adxudicada nalgún campo de voluntariado presenta algún dos

supostos  relacionados  no  punto  3  do  presente  documento,  antes  de  comezar  a

actividade  deberá  poñerse  en  contacto  coa  D.X  de  Xuventude,  Participación  e

Voluntariado para comunicar a súa baixa e proceder así ao reintegro do abono da

praza. 

Ao  igual  que  no  caso  dos  campamentos,  será  preciso  cubrir  unha  declaración

responsable sobre o estado de saúde da persoa participante (na que se aclare que non

concorren ningún dos tres puntos anteriores que denegan a entrada á instalación), así

como  de  aceptación  dos  contidos  da  actividade  e  normas  hixiénico-sanitarias

establecidas, previamente informadas. Recoméndase unha revisión médica previa ao

ingreso na actividade.

O  modelo  de  declaración  responsable  remitirase  á  persoa  solicitante  co  resto  de

documentación que debe presentar, unha vez que se lle confirme a praza no campo

solicitado. Tamén estará dispoñible nesta páxina web. 


