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Mesures de protecció pel passeig dels infants i adolescents (12) 

Benvolguts i Benvolgudes, 

En relació a l’aprovació de les sortides de passeig dels infants i els  adolescents sota la 

protecció de la Generalitat de Catalunya, us recordem les mesures de protecció que s’han de 

prendre per controlar i reduir la transmissió del Covid-19: 

 Cal mantenir una distància mínima de seguretat de 2 metres amb les persones al carrer. 

 És important poder reglar els circuits de desplaçament i, per això, es recomana caminar 

sempre per la nostra dreta. 

 La distància màxima de desplaçament és d’un radi d’1 km des del domicili on conviu la unitat 

familiar. 

 Tant abans de sortir de casa com, especialment, al tornar del passeig, és imprescindible el 

rentat de mans seguint les indicacions de salut. 

 Abans de sortir caldrà prendre la temperatura a totes les persones del nucli familiar que 

conviuen, i en cas que alguna d’elles presenti febre de 37º o més, o  altres símptomes de 

COVID-19, no podrà sortir cap membre d’aquest nucli familiar. 

 No es pot fer ús dels elements comuns com bancs i altres, excepte persones que ho 

necessitin pel temps imprescindible. 

 Pel que fa a la regulació de les interaccions: Es permeten trobades casuals mantenint les 

distàncies de 2m, pel temps màxim de 10 minuts, sempre en espai obert i un màxim de dues 

unitats  familiars o unitats domicili. 

 No es permeten les trobades organitzades 

 No es permet el contacte físic (petons, abraçades, tocar amb les mans,...), tampoc entre les 

persones menors d’edat. 

 Dins la unitat familiar no és necessari que es guardin entre sí mesures de distanciament. 

 Totes les persones de la unitat familiar que surtin a passejar, hauran d’utilitzar obligatòriament 

mascaretes (poden ser mascaretes casolanes, higièniques o quirúrgiques). En el cas dels 

infants de 0-3 no és recomanable. En el cas dels infants entre 3 i 12 anys en la mesura del 

9possible hauran de ser mascaretes infantils, i és aconsellable la seva fabricació domèstica. 

 No són necessaris els guants. 

 Les persones diagnosticades d’infecció per SARS-CoV-2 i els seus contactes no poden sortir 

a passejar. Tampoc les persones amb simptomatologia compatible amb la infecció per SARS-

CoV-2: tos, febre o dificultat respiratòria, així com totes aquelles persones que convisquin 

amb persones diagnosticades  d’infecció per SARS-CoV-2; o bé amb persones amb 

simptomatologia compatible amb la infecció. 

Document de referència: Directriu general d’actuació 2/2020 de 25d’abril, per la qual es fixen els criteris i les 

recomanacions per organitzar les sortides de passeig dels infants i els adolescents sota la protecció de la 

Generalitat de Catalunya durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 
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