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RECOMANACIONS PER A L'ÚS DE PARCS INFANTILS RECREATIUS
D'acord amb el document d'INFORMACIÓ CIENTÍFICA-TÈCNICA – Transmissió de SARSCoV-2,
de
data
07/05/01/2021,
del
Ministeri
de
Sanitat
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/document
os/20210507_TRANSMISION.pdf), amb l'evidència científica acumulada, es considera que
SARS-CoV-2 pot transmetre's de persona a persona per diferents vies, sent la principal
mitjançant el contacte i la inhalació de les gotes i aerosols respiratoris emesos per un malalt
fins a les vies respiratòries superiors i inferiors d'una persona susceptible. També es pot
produir el contagi per contacte indirecte a través de les mans o objectes contaminats les
secrecions respiratòries del malalt amb les mucoses de les vies respiratòries i la conjuntiva del
susceptible. A part de la transmissió vertical, altres vies de transmissió són molt improbables
Les dades suggereixen que, en condicions reals, amb els mètodes de neteja i
desinfecció recomanats, la transmissió mitjançant fòmits seria molt poc freqüent.

Segons la documentació cientificotècnica del Ministeri de Sanitat de data
29/04/2021, sobre COVID-19 en diferents entorns i grups de persones
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/do
cumentos/20210429_GRUPOSPERSONAS.pdf). l'impacte de la infecció per SARS-CoV-2
en població infantil és clarament diferent a l'observat en adults. La major probabilitat
de contagi entre els xiquets ocorre en les seues llars. En estudis duts a terme en
població espanyola, s'ha vist que la proporció de casos en menors de 15 anys era baixa
(<0,5%), amb un gradient descendent a mesura que disminueix l'edat.
El document tècnic PLA DE RESPOSTA PRIMERENCA EN UN ESCENARI DE CONTROL DE
LA PANDÈMIA PER COVID-19, del Ministeri de Sanitat, de data 16/07/2020
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/document
os/COVID19_Plan_de_respuesta_temprana_escenario_control.pdf), estableix la necessitat
d'implementar les mesures de prevenció i higiene dirigides al control de la propagació, que
inclouen la higiene de mans, la higiene respiratòria, les mesures que faciliten el manteniment
de la distància interpersonal, la utilització de màscares i les mesures d'higiene i neteja.
L'ús compartit de les instal·lacions de jocs infantils a l'aire lliure pot suposar risc de
transmissió del SARS-CoV2, encara que el coneixement actual indica que la probabilitat és
baixa.
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El document tècnic del Ministeri de Sanitat sobre Actuacions de resposta coordinada
per al control de la transmissió de COVID-19, de data 26/03/2021,
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/document
os/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf) planteja el manteniment de l'obertura de
parcs i zones esplai a l'aire lliure, independentment del nivell de risc, mantenint les mesures de
distanciament físic i higiene i prevenció.
Tenint en compte el document RECOMANACIONS DEL MINISTERI DE SANITAT PER A LA
RECUPERACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE DIRIGIDES A la POBLACIÓ INFANTIL I
JUVENIL
de
data
16/06/2020,
del
Ministeri
de
Sanitat
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/document
os/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf),
es
RECOMANA,
respecte de l'ús dels parcs infantils recreatius a l'aire lliure:
·

·
·
·
·

Realitzar activitats preferentment en grups estables de convivència que, en la mesura
del possible, mantinguen la seua autonomia i independència de la resta mentre dure
l'activitat.
Possibilitar el compliment de les mesures de prevenció i distància física interpersonal
limitant la grandària dels grups durant l'horari d'ús d'aquests.
Evitar l'intercanvi d'objectes i extremar les mesures de prevenció i higiene individuals i
la neteja dels objectes abans i després del seu ús.
Les persones de sis anys d'ara en avant queden obligades a l'ús de màscares. Es
recomana el seu ús en la població infantil entre 3 i 5 anys.
Assegurar per part de pares, mares o tutors, higiene i desinfecció de mans dels xiquets
i xiquetes usuaris freqüent, almenys a l'inici i al final del període de jocs mitjançant gels
hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, degudament autoritzats i
registrats, o d'una solució sabonosa. Es recomana preferentment la rentada de mans
amb aigua i sabó sempre que siga possible.

En València, en data de signatura electrònica
SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SALUT PÚBLICA
I DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC
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