
Prioritzar l’atenció telefònica i/o xarxes socials.

Els centres d’informació i animació juvenil i els centres juvenils, amb la coordinació de les 
institucions municipals, obriran per a la seua desinfecció, condicionament, treball administratiu i 
coordinació preparatòria per a l'obertura progressiva.

Les direccions de cada centre hauran de presentar el seu pla d’atenció: amb els nous horaris que 
podran ser matí i vesprada, dies alterns i dissabtes, o horari normalitzat si l’espai permet mantindre 
la distància de seguretat; com funcionarà la cita prèvia, i com es respectaran les mesures indicades 
per les autoritats sanitàries.

Es mantindre el programa #IVAJDesdecasa en redifusió.

Participants de la mateixa àrea de salut. Prioritat a joves amb necessitats especials, discapacitat o 
situació social desfavorida.

Només activitats a l'aire lliure, màxim de 100, respectant condicions de seguretat. Si el nombre de 
participants impedeix respectar mesures personals d'higiene i prevenció obligatòries, 
s'establiran torns. Activitat màxim 6 hores de duració. Sense sopar ni pernocta, berenar a càrrec 
de participants. En cas de servei d'alimentació es proporcionarà menjar per a portar en racions 
individuals. Podran utilitzar-se les zones d'ús comú imprescindible, extremant les mesures 
personals d'higiene i prevenció obligatòries.

L'activitat s'organitzarà per subgrups de 6 joves atesos per una persona (o 2 segons l'edat 
dels participants) responsable del compliment de les mesures personals d'higiene i 
prevenció obligatòries, estant les seues relacions socials restringides a aquest equip.

En totes les Fases les persones participants, pares, mares o tutors legals rebran 
informació de les condicions de participació i signaran un document  
d'Acceptació  i consentiment.
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