
 

 

 

 

 

 

 

  

  

RECOMANACIONS I PROTOCOL DE  

MESURES SANITÀRIES  

CAMPUS D’ESTIU 2020 CLUB HÍPIC ROSPER 
 

 

 

Donada la inquietud que pot sorgir de la situació sanitària tant excepcional que 
estem vivim, volem compartir amb vosaltres les mesures que estem prenent, el 
protocol d’actuació interna així com recomanacions de cara a mantenir la 
seguretat de tots.  
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1. RESPONSABLE I MONITORS 

En nostre equip de monitors del Campus 2020 és el següent: 

 

 

 

Personal Activitat 

Victoria Douma   Responsable del Centre  

 Responsable de prevenció e higiene  

 Tècnic d’hípica Nivell 3 

 Classes de avançades i de 
tecnificació 

Charo Sánchez 

 

 Administració 

 Auxiliar administrativa 

Ruth Carbajo  Tècnic d’hípica Nivell 2 

 Classes avançades i tecnificació 

Sasha Colomé 

 

 Tècnic d’hípica Nivell 1 

 Classes d’iniciació 

Natalia Mestres 

 

 Tècnic d’hípica Nivell 1 

 Classes d’iniciació 

Ainhoa Deu 

 

 Monitora de lleure 

 Classes mini-poni 

Victoria  
(Responsable) 

Charo 
(administración) 

Ruth 
(coordinación) 

Sasha (monitora 
iniciació) 

Natalia 
(monitora 
iniciació) 

Ainhoa 
(monitora mini-

poni) 
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2. GRUPS DE CONVIVÈNCIA 

Aquest any, per normativa, s’han d’establir uns grups de convivència. Es a dir, grups 

de 10 participants que es relacionen amb el seu mateix grup de d’infants i la mateixa 
persona dirigent (amb excepció d’aquelles activitats que poden requerir una persona 
especialitzada).  

Els alumnes de diferents grups han d’estar separats segons la normativa, així hem 
creat diferents espais amb ombra a l’aire lliure on poder estar cada grup. També les 
entrades i sortides de cada grup s’hauran de fer per separat per evitar que hi hagi 
massa gent a la vegada.  

 

2.1. Campus Iniciació, mig i avançat 

El grup + 7 anys és al voltant de 20 alumnes per setmana amb 4 tècnics (Victoria, 
Ruth, Sasha i Natalia).  

Les classes d’equitació són al voltant de 5 alumnes per tècnic, que es manté amb ells 
tant durant la classe com a l’hora de fer l’activitat. A l’hora d’escorçar o als jocs de final 
del matí es poden ajuntar 2 grups (sempre els mateixos) de 5 alumnes per fer un grup 
de convivència.  

Els grups de convivència tractarem que es mantinguin dins de les franges d’edat de 7 
a 11 anys i de 12 a 16 anys; tot i que depèn del volum de nens dins de la mateixa 
franja.  

La franja de 7 a 11 anys es localitzaran a la zona on es preparen els ponis: hem 

creat una espai amb teulada on ficarem una taula i una zona on deixar les bosses. A 
més hi ha aixeta per rentar mans i gel hidroalcohòlic.  

La franja de 12 a 16 anys podran deixar el material i tindrem les taules per fer 
l’activitat i l’escorçar a la terrassa.  

 

2.2. Campus mini-poni 

El grup de 4 a 6 anys és al voltant de 6 alumnes per setmana amb una monitora de 
lleure (Ainhoa) i un ajudant. Així que son un grup de convivència en si mateix.  

Els petits hem creat un espai a sota el pi a l’ombra amb taules per menjar i fer les 
activitats i gronxadors.  

 

2.3. Dinar i tardes**    

Els alumnes que es queden a dinar i a la tarda es queden amb la Natalia i no arriben 

a grups de 10 alumnes.  

**El mínim d’alumnes per poder fer l’activitat de la tarda és de 5 nens/es.  
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3. ENTRADES I SORTIDES 

Cada grup ha de fer les entrades i sortides esglaonades per evitar aglomeracions i 

anar directament a la seva zona on seran les monitores.  

Així proposem el següent horari pels matins:  

 9.00 a 9.10h Grup de 12 a 16 anys 

 9.10 a 9.20h Grup de 7 a 11 anys 

 9.20 a 9.30h Grup de 4 a 6 anys  

 13.30 a 13.40h Grup de 4 a 6 anys 

 13.40 a 13.50h Grup de 7 a 11 anys 

 13.50 a 14.00h Grup de 12 a 16 anys

 

Les setmanes que hi ha alumnes que es queden a la tarda no hi ha problema perquè 

no hi ha més de 10 nens/es. 

Demanem que es faci el possible per respectar el horari, tot i que si algú té cap 

dificultat que ens ho digui per adaptar-nos. Cal que tant adults com nens respectin les 

mesures de seguretat de distància, desinfecció i ús de mascaretes en tot moment.   

Documentació i pagaments 

Tota la documentació del campus i pagaments es realitzarà i s’aportarà abans de 

l’inici del campus. Sempre que sigui possible les comunicacions es realitzaran via 

telefònica i s’evitarà l’accés a l’oficina.  

 

4. REALITZACIÓ DEL CAMPUS 

En principi no hi ha inconvenient en realitzar el campus sempre que el territori es trobi 

en Fase 3 de des confinament. El que sí es recomana que els campistes siguin del 

mateix territori i es trobi en la mateixa fase.  

Aquest any amb motiu de les mesures preses per la Covid19 no hi haurà servei de 

càtering.  

Per poder dur a terme l’activitat de la tarda (horari fins a les 17h) el mínim d’alumnes 

és de 5 nens/es. Només disponible per la setmana 1, 4 i 5 (22 a 26 de juny, 20 a 24 de 

juliol i 27 a 31 de juliol).  
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5. CONDICIONS  SANITÀRIES 

Per poder assistir al campus els tutors han de aportar una Declaració responsable 

conforme els nens compleixen les condicions de salut marcades des de la Generalitat i 

de coneixement de pandèmia actual i circumstàncies u risc que comporta (Annex 1): 

 Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, 
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós.  

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.  

 Calendari vacunal actualitzat, exceptuant vacunacions posposades pel període 
de confinament (altament recomanable).  

 En cas d’infant/adolescent amb patologies prèvies de base, que ha estat 
valorada de manera individual pels serveis mèdics, la seva idoneïtat per 
participar en determinats tipus d’activitats, donat que es tracta de 
població de major risc enfront a la COVID-19. S’ha d’ajuntar document 
mèdic d’autorització.  

 
A més es necessari la pressa de la temperatura al arribar pel matí dels tècnics i 
els/les nens/es i un check list de ràpida identificació de símptomes que caldrà 
registrar. El centre ha adquirit dos termòmetres sense contacte per poder prendre la 

temperatura a l’arribar.  
 

6. MESURES DE SEGURETAT E HIGIENE 

Algunes de les mesures presses ja s’han comentat anteriorment en el document: 

 Disminució del nombre d’infants setmanal 

 Disminució del ràtio per monitor responsable  

 Creació dels grups de confiança 

 Entrades i sortides esglaonades  

 Declaració responsable condicions de salut 

 Pressa de temperatura diària i check- list.  

A més s’inclouen dins del protocol les següents mesures: 

6.1. Rentat de mans sistemàtic 

Caldrà un rentat de mans habitual a l’arribar, a l’inici i al final de cada activitat, abans i 
després d'anar al lavabo, després de mocar-se, tossir o esternudar i cada cop que es 
manipulen escombraries o altres materials similars. S’entrenarà als infants i 
adolescents en la tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020).  

També serà necessari rentar-se les mans abans de raspallar, preparar i des preparar 
els ponis i cavalls, agafar el recollidor de femtes, etc. I en general, tocar qualsevol 
material que es pugui compartir.  

Cal que es garanteixi l’existència d’un punt de rentat de mans per a cada grup de 
convivència (tot i que pot ser d’ús compartit garantint la distància de seguretat), amb 
disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics 
(menjador, entrada aules, entrada interior de la casa o alberg, accés a les 
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instal·lacions o pistes esportives...) es requereix la col·locació de dispensadors de 
solució hidroalcohòlica. En aquest sentit hi ha punts de rentat de mans  i gel 
hidroalcohòlic a l’entrada del guadarnés de ponis, guadarnés de cavalls, 
guadarnés privat de cavalls, serveis i local social i oficina.  

 

6.2. Ús de mascaretes  

En la realització d’activitats a l’aire lliure no és necessari l’ús de mascaretes si es 
mantenen les distàncies de seguretat.  
 
Serà necessari l’ús de mascareta a l’hora de preparar e ls ponis/cavalls per la 
manipulació de material compartit i perquè les monitores s’han de poder apropar per 
ajudar-los a manipular els ponis/cavalls i quan no sigui possible aquest manteniment 
de la distància.  
   
Juntament a aquest document s’adjunta el protocol d’ús de mascaretes del 
Departament de Salut. 
 

6.3. Distància de seguretat i aforament 

El distanciament físic recomanat entre totes les persones que participen de l’activitat i 
altres professionals externs que necessitin accedir a les instal·lacions on es realitzin 
les activitats mentre aquestes s’estan desenvolupant, és de 2 metres.  

En aquest sentit l’aforament recomanat és de 4m2 per persona, que per les 
característiques de les instal·lacions es compleix sense problema.  

La distancia de seguretat durant les classe es manté per la mateixa natura de l’activitat 
i a l’hora de preparar i des preparar els cavalls/ponis es recomana l’ús de mascareta 
per no poder mantenir la distància amb el monitor. Durant les activitats i tallers es 
fomentarà el manteniment de les distàncies de seguretat.  

Cada any, i aquest especialment, es procurarà que totes les activitats es duguin a 
terme a l’aire lliure però en cas que s’hagi d’accedir a espais tancats (local social, 
serveis o vestuaris) es controlarà el manteniment de la distància de seguretat, l’accés 
en torns en cas del vestuari i la neteja i ventilació posterior a cada ús.  

 

6.4. Material sensible  

Considerem el material de seguretat (casc) com material sensible. En aquest cas 
recomanem que portin el seu propi casc i, si l’alumne no disposa de material propi, es 
deixarà un a l’alumne de forma personal tot el temps que realitzi l’activitat (setmana 
sencera). Per desinfectar-lo al final de la setmana.  
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7. MESURES DE NETEJA E HIGIENE 

En centre segueix les següents mesures de neteja e higiene de les instal·lacions:   

7.1. Instal·lacions tancades  

Cal des infectar-se les mans abans d’accedir a les instal·lacions tancades. Hi ha punts 

de desinfecció a l’accés de cada instal·lació.  

a) Serveis i vestuaris 

Es netejarà les zones de contacte després de cada ús i els serveis i de forma general 

dos cops al dia amb dissolucions amb lleixiu.   

Hi ha tovalloles d’un sol ús per eixugar-se les mans després del rentat i escombraries 

sense manipulació manual.  

En cas que es pugui anar a la piscina, s’anirà alternant els dies i només 1 grup de 

confiança diari, i es controlarà l’accés i neteja del vestuari per canviar-se.  

b) Local Social 

En general s’evitarà l’ús del local social sempre que sigui possible, a l’hora de dinar es 

mantindrà la distància de seguretat i es tindrà ventilat en tot moment.  

A la cuina només accedirà per escalfar la monitora responsable. El local i la cuina es 

netejaran després de cada ús.  

c) Guadarnesos i material dels ponis/cavalls 

Al final del dia es netejaran totes les superfícies de contacte de dins dels guadarnesos 

amb solucions desinfectants.  

Al final de cada ús en netejaran el material de cuir dels ponis/cavalls amb sabó de cuir 

i el material sintètic amb solucions desinfectants.  

7.2. Instal·lacions obertes i material  

Les taules d’esmorçar i tallers, cadires, gronxadors, etc. Es netejaran després de cada 

ús. Amb dissolució de lleixiu.  

7.3. Seguretat alimentària  

A mig matí els alumnes fan un esmorzar (recomanem que tot i això hagin esmorzat 

també a casa), han de portar el menjar el recipients individuals i recomanem siguin 

reutilitzables i ecològicament respectuosos.  

Cal que portin suficient aigua pel tot el matí (1.5l) tenint en compte que fa calor i 

realitzen activitat física, tot i que a partir de les 12h es procurà les activitats es realitzin 

a l’ombra i a llocs ventilats. L’ús de les begudes per hidratar-se serà estrictament 

individual i preferiblement en materials reutilitzables.  
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El/les nens/es que es quedin a l’hora de dinar hauran de portar el menjar en recipients 

individuals i el seus propis coberts, recomanem que siguin materials reutilitzables i 

respectuosos amb el medi ambient. Si cal omplir la cantimplora d’aigua les podrà 

omplir el monitor responsable.  

 

8. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID19 

En cas que durant la realització de l’activitat hi hagi cap cas de símptomes 

compatibles amb el Covid 19 o que el nen hagi estat en contacte amb alguna persona 

amb positiu confirmat o símptomes compatibles caldrà avisar a l’entitat l’abans 

possible. En cas que un nen/a no assisteixi al campus un dia cal avisar i donar el 

motiu d’absència.  

En cas de simptomatologia compatible durant o durant els 14 dies després de la 

realització del campus es realitzarà el següent protocol: 

 Avisar els serveis mèdics (CAP) de la zona per iniciar el protocol Covid19.  

 Informar els tutors dels nens/es que hagin format part del grup de confiança per 

realitzar un aïllament preventiu fins la confirmació del cas.  

 En cas de simptomatologia compatible amb covid19 tenim obligació de facilitar 

les dades dels alumnes en contacte a les autoritats sanitàries per garantir la 

traçabilitat.  
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9. ACTIVITATS I DIMENSIÓ PEDAGÓGICA 

9.1. Classes d’equitació 

Durant el campus no només treballem l’aspecte esportiu, si no posem en valor la 
convivència i el maneig dels ponis i cavalls. Els grups reduïts permeten adaptar-

nos a les necessitats de cada nen/a.  

Les classes d’equitació tenen una durada d’hora i mitja cada dia aproximadament.  

 

9.2. Tallers i activitats 

En general, els tallers i activitats tenen una mira lúdica a l’hora que aprofundim en el 
món dels cavalls, les activitats es duran a terme en grups reduïts (els mateixos 5 que 
fan la classe).  

Activitats tipus d’iniciació: 

 Volteig 

 Teatre (per exemple: fem una 
manada de cavalls) 

 Dutxar els cavalls 

 Donar de menjar 

 Etc.  

Tallers tipus d’iniciació:  

 Pintar ferradures 

 Pintar samarretes 

 Aprendre les capes 

 Aprendre els nom de les parts 
dels cavalls 

 Etc.  

 
9.3. Ioga 

A més, un dia per setmana treballem per posar en valor el propi coneixement a través 
de sessions de ioga.   

 

9.4. Jocs de final del matí 

A final del matí s’ajunta el grup de convivència i podrem fer jocs i altres activitats.  

Si hi ha possibilitat d’anar a la piscina (l’apartament no està llogat) anirem per grups de 
convivència (10 nens) un dia d’aquella setmana (en tot cas, avisaríem uns dies abans 
per tal que portessin el necessari), altres dies promourem activitats a zones d’ombra i 
ventilació, jocs d’aigua, etc.     

 

9.5. Activitats a la tarda 

Les setmanes que tenim prous nens per fer a les tardes (14 a 17h) després de dinar 

(de 15h a 17h) fem activitats que els nens mateixos proposin i que es pugui realitzar 

segons les condicions (calor, etc.) i les característiques del grup (edats, nivell, etc.).  
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10. MATERIAL NECESARI PER L’ACTIVITAT 

Durant la setmana de campus cal que els alumnes portin el següent equip i material:  

 Pantalons de muntar o estil ‘malla’ llargs 

Vindran amb ells posats pel matí i en cas que es quedin a dinar podran portar 

pantalons curts per canviar-se. Cal que siguin malles llargues per evitar que es cremin 

i es facin ferides amb la fricció amb la sella a l’hora de muntar.  

 Sabates esportives tancades 

Si no disposen de botes de muntar poden portar sabates esportives tancades.  

 Material de seguretat 

Recomanem que portin el seu propi material de seguretat: casc de muntar, armilla i 

guants de muntar. Si no disposen de casc el centre li deixarà un temps que duri 

l’activitat.  

 Protecció pel sol 

Cal que els/les nens/es portin gorra i crema solar de factor alt posada de casa per 

realitzar l’activitat.  

 Tovallola 

Recomanem que portin tovallola per les activitats que fem a la gespa o si juguem amb 

l’aigua al final del matí. Recordem que el material no es pot compartir.  

 Aigua i esmorzar 

Cal que els/les nens/es portin aigua amb suficient quantitat per mantenir-se hidratats 

durant el matí i esmorzar per menjar a mig matí. Recomanem que tot i això hagin 

esmorzat abans de venir al matí. Recomanem que els recipients siguin reutilitzables.  

El menjar que portin de casa cal donar-li a la monitora per guardar-lo a la nevera. 

 Altres materials 

En cas que hi hagi cap dia que puguin anar a la piscina s’avisarà amb antelació i 

caldrà que portin: banyador, crema solar, xancles i roba de recanvi (a més de la 

tovallola).  

Si necessitem cap material addicional per realitzar un taller o activitat us avisaríem 

amb antelació.   

Cal que tot el material estigui marcat.  

El centre no es fa responsable de pèrdues. Ficarem una caixa d’objectes perduts a 

cada zona del grup de confiança.  Recomanem rentar la roba a més de 60ºC.  



CAMPUS 2020 CLUB HÍPIC ROSPER  
ANNEX DECLARACIÓ RESPONSABLE 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE 
PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT, PER 
A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER MENORS DE 18 
ANYS ESTIU 2020  

En/na amb DNI/NIE 

en qualitat de pare/mare/tutor-a de      

amb DNI/NIE                                                    , menor d’edat que: 

No pertany a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació. 

Sí pertany a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació  

Si es que sí, especifiqui:  

En  cas que sí, cal aportar certificar mèdic d’autorització per realitzar l’activitat. 

Entitat que desenvolupa l’activitat: CLUB HÍPIC ROSPER - Activitat proposada: CAMPUS  HÍPICA 

Data de l’activitat: 

Declaro sota la meva responsabilitat, que sol·licito que la persona menor d’edat 

referenciada a l’encapçalament participi en les activitats de la organització exposada, i 

que he llegit amb detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accepto 

les condicions de participació, expresso el meu compromís amb les Mesures personals 

d’higiene i prevenció obligatòries i assumeixo tota la responsabilitat davant la 

possibilitat de contagi per COVID-19.

Declaració responsable de no formar part de grups de risc ni conviure amb grup de risc 

⬜ Declaro que el/la menor compleix amb els requisits d’admissió establerts per l’entitat responsable de 
l’activitat, no essent grup de risc ni estar convivint amb ningú que sigui grup de risc. 

⬜ En el cas d’activitats sense pernoctació, em comprometo a notificar el motiu d’absència del menor a 
través de mòbil mitjançant trucada o missatge telefònic. 

Acceptació de les Mesures personals d’higiene i prevenció davant del COVID-19 

⬜ He llegit i accepto els compromisos de l’apartat de Mesures personals d’higiene i prevenció davant del 
COVID-19 que figuren al dors d’aquest document. 

Declaració d’haver llegit i acceptat els documents facilitats per la organització sobre l’adaptació de 
l’activitat al COVID-19 

⬜ Declaro que he rebut i llegit el Protocol d’adequació de l’activitat al COVID-19, i el Protocol d’actuació en 
casos d’emergència o risc de contagi de l’entitat responsable de l’activitat, i que accepto les mesures i 
procediments que proposen. 

Consentiment informat sobre COVID-19 

⬜ Declaro que, un cop haver rebut i llegit atentament la informació que contenen els documents lliurats per 
l’entitat responsable de l’organització, sóc conscient dels riscos que implica la participació del/de la menor 
en l’activitat en el context de la crisis sanitària provocada pel COVID-19, que assumeixo sota la meva 
pròpia responsabilitat. 

Signatura del pare/mare o tutor/a 

A  , el  de  de 2020 

 



CAMPUS 2020 CLUB HÍPIC ROSPER  
ANNEX DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

El o la menor no hauria d’assistir a l’activitat si… 

- És vulnerable o conviu amb alguna persona vulnerable (per edat, per estar 
embarassada o per tenir afeccions mèdiques anteriors com hipertensió arterial, 
malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o 
immunodepressió). 

- Presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que 
pogués estar associada amb el COVID-19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció 
al COVID-19 o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions. 
Consulta el decàleg de com actuar en cas de símptomes aquí: 
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf) 

- Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat 
en el mateix lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes (a una 
distància menor de 2 metres durant al menys 15 minuts), o ha compartit espai 
sense mantenir la distància interpersonal amb una persona afectada pel COVID-
19, inclús en absència de símptomes, en els últims 14 dies. 

 

2. Recomanacions per als i les assistents a l’activitat 

- Utilitza mascareta i guants quan t’ho indiqui el personal de l’activitat. 
- Compleix totes les mesures de prevenció que t’indiqui el personal de l’activitat. 
- Procura mantenir la distància interpersonal de 2 metres sempre que sigui possible. 
- Evita la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà. 
- Renta’t freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica, 

especialment després de tossir o estossegar, després de tocar superfícies 
potencialment contaminades, i a l’inici i final de les activitats, durant al menys 40 
segons. 

- En cas de tenir els avantbraços descoberts durant l’activitat, inclou el rentat dels 
avantbraços. 

- En tossir o estossegar, tapa’t el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús, i 
llença’l preferentment en un cubell que tingui tapa. Si no disposes de mocadors 
d’un sol ús, pots utilitzar la part interna del colze per no contaminar les mans. 

- Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca. 
- Si comences a notar símptomes, avisa les persones responsables de l’activitat, 

extrema les precaucions de distància i d’higiene, i contacta urgentment amb el teu 
metge d’atenció primària o amb el telèfon d’atenció al COVID-19. 

 

3. Desplaçaments a l’activitat 

- Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin 
la distància interpersonal d’aproximadament 2 metres. 

- Si es va caminant, en bicicleta o moto, no és necessari portar mascareta, si es pot 
mantenir la distància interpersonal. 

- Si cal desplaçar-se en cotxe, es recomana extremar les mesures de neteja del 
vehicle i mantenir la major distància possible entre els ocupants (també si s’agafa 
un taxi o un VTC). 

- En els viatges en transport públic cal utilitzar mascareta, i procurar mantenir la 
distància interpersonal amb la resta d’usuaris. 

- Es recomana utilitzar els equips de protecció individual des de la sortida de casa. 
 

4. En el desenvolupament de l’activitat 

- Les persones responsables de l’activitat s’encarregaran de vetllar pel compliment 
de la distància i mesures de seguretat. 

- Els i les participants portaran mascareta i guants quan se’ls requereixi. 
- Els i les participants hauran d’obeir als responsables de grup i mantenir la 

distància interpersonal d’aproximadament 2 metres, sempre que sigui possible, i 
en tot cas evitar el contacte físic continu amb d’altres participants. 

 

MESURES PERSONALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ DAVANT DEL COVID-19 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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