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TOCTOCJOCS
JOCS GEGANTS FETS AMB PORTES RECICLADES

Tanquem la porta a la COVID-
19 però seguim obrint les
portes a la diversió.
Adaptem la nostra activitat
amb les mesures de
prevenció i seguretat
necessàries contra la 
COVID-19

Seguretat:
- 3 monitors/es
- Espai delimitat
- Aforament limitat
- Distancia de seguretat entre
persones i jocs
- Neteja i desinfecció regular de
jocs i peces.
- Utilització de mascaretes
- Neteja i desinfecció de mans amb
solució hidroalcoholica. 

Jocs:
-Empresa familiar.
-100% material reciclat.
-Activitat familiar i
intergeneracional
-Muntatge a Interiors i 
exteriors.
-Fexibilitat horària.
-Monitoratge titulat.
-Desplaçaments flexibles.

629456620



Espai delimitat

Mascaretes i gel

Aforament limitat
L’aforament es limitarà segons l’espai (m²) i els jocs
instal·lats, per complir amb les distàncies de
seguretat.

L’espai de joc disposarà d’una entrada i sortida
senyalitzada on hi haurà un monitor que limitarà el
número de participants a l'aforament establert.

Distancia de seguretat entre
persones i jocs
Es senyalitzarà a terra la distancia de seguretat d’espera
per entrar a l’espai de joc.

Entre joc i joc hi haurà separació per poder passar
complint les distàncies de seguretat.
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Monitors/es
Els monitors portaran en tot moment les mascaretes i
faran ús tant del gel hidroalcohòlic com de guants si
cal.

Informaran i  vetllaran perquè tothom que faci ús de
l’espai de joc, segueixi  les mesures de seguretat
establertes en el seu moment per les autoritats
sanitàries.

Neteja i desinfecció 

Mesures de control i higiene que marquen
la normativa per poder gaudir d'un espai
familiar com TOCTOCJOCS

Protocol de Seguretat
COVID-19

La neteja de jocs i peces es farà de manera
regular mentre dura l’activitat.

Tots els participants hauran de portar mascareta per poder
fer ús de l’espai de joc.

Es disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic per la
neteja de mans tant a l’entrada com a la sortida de l’espai
de joc.

Es disposarà també dins de l’espai del  joc, de varis
dispensadors per fer ús cada cop que sigui necessari.

L’organització de l’activitat es farà càrrec de la
delimitació de l’espai.  

En tot cas proporcionarà els medis necessaris per
poder delimitar-lo mitjançant tanques o altres
elements. I A JUGAR...

Més mesures
Es pot parlar, juntament amb la organització, si es creu
oportú, que la participació sigui amb cita prèvia, amb una
hora d’entrada i sortida limitada de temps. 

O bé repartir tiquets al mateix lloc de l’activitat
amb hora de reserva per evitar aglomeracions.


