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1.- Albergues Xuveniles

¿Qué é un albergue xuvenil?

 Son instalacións que teñen como finalidade proporcionar

aloxamento asequible e adaptado as necesidades da

poboación xoven, fomentado a súa mobilidade. Un lugar

idóneo para realizar actividades relacionadas co tempo

libre, a cultura, o deporte, a natureza…



1.- Albergues Xuveniles

Aspectos Sanitarios

1. Os albergues xuveniles dispoñerán de bloques de servizos
sanitarios que deberán manterse limpos e nas necesarias
condicións hixiénicas

2. Estos bloques dispondrán de ventilación ampla, o chan
estará pavimentado e as paredes alicatadas, co fin que
permitan unha correcta limpeza e desinfección

3. Os servizos sanitarios dispondrán, como mínimo, de:

1. Un retrete cada oito persoas

2. Un lavabo cada 6 persoas

3. Unha ducha cada 8 persoas

4. A zona de pés descalzos será de chan antideslizante e
fácilmente desinfectable



1.- Albergues Xuveniles

Aspectos Sanitarios

4. Os bloques sanitarios terán un número axeitado de

espellos, colgadores e estanterías para poder dispoñer dos

efectos persoais de forma totalmente hixiénica

5. En caso de que os bloques sanitarios dispoñan de duchas

colectivas, existirá como mínimo, unha para cada sexo, en

cada bloque sanitario haberá como mínimo unha ducha

individual



1.- Albergues Xuveniles

Aspectos Sanitarios

Un albergue xuvenil terá un informe sanitario e perceptivo

vinculante da consellería de Sanidade acerca de:

1. Potabilidade da auga

2. Estado sanitario xeral dos locais

3. Sistema de evacuación das augas residuais

4. Eliminación de basura

5. Condicións hixiénico-sanitarias e cumplimento da

regulamentación técnico-sanitaria vixente sobre comedores

colectivos e piscinas si as houbese



2.- Campamentos Xuveniles

¿Qué é un campamento Xuvenil?

Son instalacións o aire libre dotadas dunhos equipamentos
básicos fixos, na que as pernoctacións realízanse en tendas
de campaña,caravanas, albergues móviles ou calquera
outro elemento fácilmente transportable, e destinados a
realización de estancias con grupos de nenos/as e xóvenes
para o desenvolvemento de actividades de ocio o aire libre



2.- Campamentos Xuveniles

Aspectos sanitarios

Os mesmos que no albergue Xuvenil salvo que seña en

Acampada os cales veremos no punto 5



3.- Granxa Escola ou aulas na natureza

¿Qué é unha granxa escola?

Son instalacións que, cumprindo os requisitos esixidos para
albergues ou campamentos xuveniles, ofrecen equipamentos
suficientes e axeitados para o traballo didáctico no tempo libre
en técnicas agrarias e gandeiras, ou o recoñecemento do medio
natural e na educación ambiental



3.- Granxa Escola ou aulas na natureza

Aspectos sanitarios

 Garantir a suficiente separación entre o lugar destinado as

cuadras dos animais e o lugar de residencia dos usuarios, co

fin de evitar os cheiros excesivos e a proximidade de insectos

 Suficiente limpeza e condicións hixiénicas e sanitarias dos

animais da granxa

 O peche do recinto onde moran os animais e das cuadras co

fin de evitar que os usuarios poidan entrar de forma

indiscriminada

 Uso do vestiario específico por parte dos usuarios e do

persoal da instalación, a utilizar cando estean no recinto dos

animais ou cuadra



3.- Granxa Escola ou aulas na natureza

Aspectos sanitarios

 Existencia de persoal técnico cualificado, nun número

suficiente para o traballo con animais e o desenvolvemento

das labores didácticas

 No caso de que a instalación dispoña de salas ou recintos para

a transformación dos produtos de granxa, deberán cumprir a

normativa técnico-sanitaria que lles sexa de aplicación

 As aulas da natureza, sen perxuízo das outras normativas que

lles poidan ser de aplicación, deberán garantir a existencia

dun equipamento suficiente e axeitado e de recursos

didácticos necesarios para a súa función



4.- Residencia Xuvenil

¿Qué é unha residencia xuvenil?

Son instalacións de carácter cultural e formativo postas o

servizo dos mozos e mozas que por razóns de estudo ou

traballo vense obrigados a permanecer fora do seu

domicilio familiar



4.- Residencia Xuvenil

Aspectos sanitarios

Os mesmos que no albergue Xuvenil



5.- Acampada
¿Qué é unha acampada?

Son aquelas actividades nas que participan mozos e mozas de ata 30
anos, nun número superior a 9, que non teñan carácter familiar,
inclúan na súa duración, mínimo 3 noites consecutivas e
impliquen asentamentos humanos temporais nos que a
pernoctación se realice en tendas de campaña, caravanas,
albergues móbiles ou calquera outro elemento facilmente
transportable



5.- Acampada

Aspectos Sanitarios

1. A auga de consumo deberá ser potable, adaptándose os

procedementos oportunos que garantan de forma

permanente dita potabilidade mentres dure a actividade

2. De non existir ningún sistema de recollida de

excrementos, construiranse latrinas, que estean situadas a

máis de 100 metros de ríos, pozos ou fontes. Unha vez

concluída a actividade taparanse con terra

3. O almacenamento de basura realizarase en recipientes con

tapa ou bolsas que se poidan pechar, depositaranse

periodicamente en contenedores de recollida de basura



5.- Acampada

Aspectos Sanitarios

4. Os alimentos que se consuman deberán reunir as

correspondentes garantías sanitarias

1. Non se almacenarán alimentos conxuntamente con produtos

que poidan ser de contaminación ou intoxicación

2. Na zona de almacenamento ningún alimento deberá estar en

contacto co chan, debendo estar aislado de el cunha

separación de 10 cm., así como protexidos dos insectos

3. Os alimentos perecedoiros conservaranse en frigoríficos. Si

non se dispón deles consumiranse o mesmo día de compra

4. En acampadas de máis de 30 persoas o cociñeiro deberá estar

en posesión do carné de manipulador de alimentos



5.- Acampada

Aspectos Sanitarios

5. Evitarase a contaminación das augas, dispoñendo

correctamente a evacuación de augas residuais procedentes

do fregado da louza, lavado de roupa, aseo persoal, fora dos

leitos do río

6. As zonas de baño en leitos naturais deberán ser

coidadosamente elixidas, procurando o máximo afastamento

de puntos de vertidos de auga, tanto urbano como industriais,

así como; outros puntos como vertedoiros, zonas de

pastoreo, e tamén apartadas de zonas de extracción de auga

para o consumo

5. En casos especiais a autoridade sanitaria poderá desaconsellar o baño

ou incluso prohibilo



5.- Acampada
Aspectos Sanitarios

7. En toda actividade será necesario que exista un botiquín de
primeiros auxilios baixo a responsabilidade do responsable das
actividades

1. Nas actividades que asistan máis de 50 participantes dispoñerán dun
Médico/a, ATS ou Enfermero/a

2. As responsabilidades deste serán:

 Velar polo estado dos alimentos e augas de consumo

 Vixilancia epidemiolóxica das enfermidades e dos accidentes que
sufran os acampados que quedarán anotados nunha ficha médica

 Coidar das actividades que se fagan conforme as normas sanitarias
establecidas

 Vixiar e responsabilizarse do botiquín

 Dispoñer de información acerca dos puntos de asistencia médica da
zona

 Nas actividades de menos de 50 persoas, as funcións do responsable
sanitario asumiras o responsable da actividade



5.- Acampada
Aspectos Sanitarios

8. O acabar a actividade os participantes nela deberán deixar

o lugar en perfectas condicións, limpando de residuos e

enterrando os excrementos e augas residuais nas latrinas

habilitadas si non se utilizou o sistema de evacuación



6.- Marcha ou ruta

¿Qué é unha marcha ou ruta?

Son aquelas actividades itinerantes nas que, dacordo co contido

do punto anterior (acampada), a pernoctación realízase en

lugares diferentes



6.- Marcha ou ruta

Aspectos Sanitarios

Os mesmos que na acampada



7.- Campos de Traballo

¿Qué é un campo de traballo?

Son aquelas actividades que se desenvolven dacordo con un
programa de traballo de carácter social e de interés xeral,
sen ánimo de lucro, na que os seus participantes son
voluntarios



7.- Campos de Traballo

Aspectos Sanitarios

Os mesmos que na acampada



Actividade
Tes que organizar unha ruta de 4 días polos Picos de

Europa

Escribe 10 aspectos sanitarios que lles terías en conta,

tendo:

 Un grupo de 15 persoas

 3 noites de pernoctación

 1 noite nun albergue xuvenil

Enviádemo o correo:

juanma.garcia.rozas@gmail.com

Saúdos

Juanma Rozas

mailto:juanma.garcia.rozas@gmail.com

