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A) CONSIDERACIONS GENERALS: PRINCIPIS
BÀSICS.
A.1. FINALITAT I ÀMBIT DEL PROTOCOL:
FINALITAT DEL PROTOCOL
Proposar les mesures bàsiques que han d'implementar-se en les instal·lacions esportives i en
desenvolupament de les activitats de les diferents modalitats esportives per a minimitzar el risc de
contagi per COVID19 en l'Esport Base.
ÀMBIT D'APLICACIÓ
A totes les activitats de caràcter esportiu que es puguen desenvolupar a les instal·lacions municipals.
CARÀCTER SUBORDINAT DEL PRESENT PROTOCOL
Les propostes d'actuació i mesures que es proposen en aquest Protocol estaran sempre subordinades
a les normes i directrius que es dicten per les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents, les
quals tindran sempre prevalença.

A.2. OBJECTIUS GENERALS.
DELIMITAR «ZONES NETES» DE LA INSTAL·LACIÓ
Es tracta de delimitar l'espai en el qual s'exigirà l’estricte compliment de les mesures de prevenció del
present Protocol. Igualment s'analitzaran les activitats i la seua forma de desenvolupament per a
concretar quines mesures s'han d'implementar.
ESTABLIR EL CONJUNT DE MESURES D'ACTUACIÓ I PREVENCIÓ,
En desenvolupament de les directrius fixades per les autoritats sanitàries, que seran d'obligat
compliment en la instal·lació esportiva i en el desenvolupament de les activitats.
INCULCAR UNA DISCIPLINA I HÀBITS D'HIGIENE
Per part de totes les persones que facen ús de la instal·lació i de les activitats que permeten reduir i
minimitzar el risc de contagi en aquestes.
INFORMAR I FORMAR
A totes les persones (esportistes, entrenadors, personal i progenitors) sobre la noves pautes d'actuació.
CONSCIENCIAR: només amb la responsabilitat personal i la consciència que el la prevenció és tasca de
tots es podrà aconseguir aquests objectius.
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A.3.- REGLES GENERALS DE LES MESURES D'ACTUACIÓ I PREVENCIÓ CONTRA
EL COVID-19.
Les mesures que s'adopten en qualsevol instal·lació o activitat esportiva hauran de complir i respectar
sempre les presents premisses:
DISTÀNCIA SOCIAL I MÀSCARA
En tota la instal·lació Esportiva és obligatori l'ús de la màscara, sempre que no s'estiga practicant
activitat Esportiva. A més, quan no s'estiga practicant activitat Esportiva s'haurà de mantenir la
distància social mínima de 1,5 metres. Prohibides les parades dels participants en les zones de trànsit.
Els pares o els acompanyats (en el cas de menors) no accediran al recinte ni a les zones comuns,
HIGIENE DE MANS
El centre esportiu ha de tenir les mesures suficients per a garantir que els usuaris que accedeixen i que
es troben dins, puguen realitzar una rentada de mans ja siga amb aigua i sabó per temps suficient o
amb solució hidroalcohòlica o similar. Quan es manipulen objectes esportius (encara que aquests
estiguen desinfectats), els participants han de disposar de mitjans que li permeten endreçar-se
degudament les mans.
Punts d'higiene: En totes i cadascuna de les instal·lacions (Pavelló, edifici Plalesa, camp de futbol II i
Trinquet) es disposarà d'un punt d'higiene on se situarà el Gel Hidroalcohòlic per a la desinfecció de les
mans, així com podran disposar de sabó dins dels dispensadors dels diferents vestuaris.
HIGIENE DEL CALCER
PUNT DE CANVI DE CALÇAT (Vestuaris). Lloc on els esportistes es canvien el calçat de carrer pel calçat
esportiu per a accedir a les instal·lacions o camp de joc. S'emportarà el calçat en una bossa i es
canviaran en la zona habilitada. Aquest procés es repetirà al revés a la finalització d'aquesta sessió.

A.4. Neteja i Desinfecció de la Instal·lació i Material.
INSTAL·LACIONS (Pavelló, Camp del Pla II, edifici Plalesa i Trinquet).
• Neteja i Desinfecció.
Totes les instal·lacions seran desinfectades i posades apunt tots els matins, per al seu ús a les
vesprades, en excepció de l’edifici Plalesa (gimnàs i pistes polivalents) que el seu ús també serà pels
matins.
• Adequar el material de neteja.
Cada entitat o club que facen ús de les instal·lacions, hauran d'aportar els Desinfectants autoritzats
per als seus materials esportius (pilotes, utensilis…) que garantisquen l'eliminació del virus.
MATERIAL (ha de garantir-se:)
• Només seran manipulats pel responsable, o en el seu cas entrenador /a o monitor/a amb les
degudes garanties de protecció.
• Ús individual de material i numerat quan siga necessari (ex: petos)
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• El material es desinfectarà sempre després de cada ús.

A.5. Responsabilitat del propi esportista.
L'usuari TÉ UNA RESPONSABILITAT PER A SI MATEIX I PER ALS ALTRES. Si té febre o símptomes no deu
en cap cas accedir. Si encara així ha accedit i se li observa algun símptoma, deurà retirar-se de qualsevol
àrea comuna, aïllant-se de la resta de usuaris, esperar a la seua recuperació abans de la pràctica
esportiva, procedir a la immediata desinfecció i presa d'informació de companys de torn. Per aquest
motiu, cada usuari signarà un DOCUMENT DE RESPONSABILITAT COM A COMPROMÍS AMB AQUEST
PRINCIPI (annex 1). De persistir la simptomatologia, abandonarà el recinte i es dirigirà d’immediat a un
centre sanitari.

A.6. Nova organització d'activitats.
Per a evitar aglomeracions o contacte entre els participants, les activitats han de ser reorganitzades:

REORGANITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.

PAVELLÓ

• Delimitar ZONA NETA de la instal·lació, on estarà situat el Gel Hidroalohòlic.
• Únic accés per la porta principal a aquest, tant pel Pàrquing com per la porta del
pavelló.
• Creació d'itinerari per a la circulació dels esportistes i espectadors (per a evitar
deambulació incontrolada i creuaments amb altres esportistes).

• Delimitar ZONA NETA de la instal·lació, on estarà situat el Gel Hidroalcohòlic.
• Únic accés per la porta principal de edifici Plalesa, i eixida per la porta
EDIFICI PLALESA
d'emergència situada en el lateral de l'edifici.
• Creació d'itinerari per a la circulació dels esportistes i espectadors (per a evitar
deambulació incontrolada i creuaments amb altres esportistes).
• Delimitar ZONA NETA de la instal·lació, on estarà situat el Gel Hidroalcohòlic.
• Accés dels esportistes per la porta amb reixa que dóna accés directe als
vestuaris, eixida per la porta lateral del terreny de joc al costat del vestidor dels
CAMP DEL PLÀ II
arbrits.
• Creació d'itinerari per a la circulació dels esportistes i espectadors (per a evitar
deambulació incontrolada i creus amb altres esportistes).

TRINQUET

• Delimitar ZONA NETA de la instal·lació, on estarà situat el Gel Hidroalcohòlic.
• Accés i eixida dels esportistes per la porta a peu de pista.
• Creació d'itinerari per a la circulació dels esportistes i espectadors (per a evitar
deambulació incontrolada i creus amb altres esportistes).
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REORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
En un mateix entrenament no es podrà superar els 20 esportistes per grup. En la
mesura de lo possible es formaran grups estables per treballar diferents activitats
REORGANITZACIÓ
i/o exercicis. La supervisió i el control del compliment de les mesures durant la
NUMÈRICA DELS
realització de la activitat deurà ser sempre controlada per un responsable, que
GRUPS
mantindrà al menys durant 20 dies, un registre de les activitats i dels participants,
als efectes de rastreig pertinents.
SISTEMA DE TORNS NO ES POT ACCEDIR A L’INSTAL·LACIÓ FINS QUE HAJA EIXIT L'ANTERIOR TORN.

A7. Responsables de Compliment.
Cada Entitat Esportiva o empresa de servei adjudicatària del contracte de les escoles esportives
municipals, designarà i comunicarà a l’Ajuntament d’Alcàsser, una persona com a RESPONSABLE DE
COMPLIMENT DE LES MESURES DE SEGURETAT a fi que puga supervisar i controlar el desenvolupament
del protocol i el bon compliment de les mesures preventives que s'hagen imposat en la instal·lació i
activitats esportives.
Serà la via de comunicació amb els responsables del Entitat o de l'entitat esportiva i en el seu cas amb el
tècnic d'esports de l'Ajuntament d'Alcàsser. Haurà de rebre la formació oportuna i vetlar perquè el
personal i participants reben la formació necessària.

A8. Revisió i Millora.
Mensualment es revisarà les mesures adoptades en aquest protocol, establint vies de comunicació amb
el personal responsable per cada entitat i/o personal que pose en relleu les dificultats o deficiències
observades, i així, adoptar immediatament mesures per a atallar o solucionar els dèficits de seguretat
que s'hagen detectat.
Davant qualsevol dubte sobre com actuar en una instal·lació o activitat haurà de garantir-se l'aplicació
d'aquestes regles generals que a dalt s'han indicat.

L'AJUNTAMENT ESTÀ AUTORITZAT A SUSPENDRE EL DRET D'ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ PER MOTIUS DE
SEGURETAT DAVANT L'INCOMPLIMENT DE LES MESURES.
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B) MESURES PREVENTIVES EN LES
DIFERENTS ESTADES DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES:
B.1. ANÀLISI DE LES DIFERENTS ZONES DE LA INSTAL·LACIÓ.

VESTUARIS

ELS VESTUARIS ESTARAN OBERTS NOMÉS PER FER ÚS DE CANVI DE CALCER
ESPORTIU I RENTAR-SE LES MANS AMB SABÓ I AIGUA, NO ES PODRÀ DEIXAR
CAP MATERIAL DINTRE.
ESTÀ PROHIBIT DUTXAR-SE.
Els esportistes vindran vestits i preparats per a la pràctica esportiva.

Accés sol amb màscara que es mantindrà durant tot el temps d'estada.

ASEOS

Dispensadors de gel desinfectant per a mans i lavabos amb sabó que permeta la
rentada i neteja de mans: rentada obligada per als usuaris a l'entrada a la
condícia i abans de l'eixida.
Distància de seguretat de 2 metres, fins i tot en les zones d'espera.
Aforament de les sales a la xifra o percentatge que fixen les autoritats.
Garantir les mesures de distanciament social de 2 metres mínim.
Neteja de mans abans de l'activitat.
Recomanació d'ús de canelleres o pelfa del pèl per a evitar contacte de les mans
amb la cara.
OBLIGATORIETAT en accedir i l'eixida amb la màscara.

SALES D'USOS
Cada participant disposarà de la seua pròpia botella d'aigua/líquid per a
MÚLTIPLES
l'activitat. No es podran compartir botelles. En cas de no disposar s'haurà
(EDIFICI
d'adquirir una en les màquines dispensadores.
PLALESA)

Activitats en sòl. S'usaran estoretes i l'esportista col·locarà sempre sobre l'estoreta
la seua pròpia tovallola que serà de grandària suficient per a cobrir el seu cos en
tombar-se.
Neteja de Sala i màquines o material esportiu a la finalització de l'activitat o torn.
Ventilació de la Sala a la finalització de l'activitat (de ser possible).
Canvi de calçat. És obligatori canviar-se el calçat abans d'entrar al terreny de joc
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o pista, no es podrà utilitzar el mateix calçat que es ve del carrer.
EIXIDA. Ordenada i respectant el distanciament social de 2 metres. No realitzaran
parades ni rogles a l'eixida.
Organització i planificació dels entrenaments: SISTEMA DE TORNS.
AFORAMENTS: Els entrenaments es realitzaran sempre ajustats al nombre de
persones que es determinen per les autoritats sanitàries o esportives
(Aforament).
Portes obertes de la instal·lació per a evitar maneig de tiradors, poms i manilles.
Entrada als camps/pistes. Es respectarà el distanciament social amb una
distància mínima de 2 m. abans de l'entrada al camp com una vegada els
esportistes es troben en el seu interior.
Control d'assistència a cada activitat diària. Per a determinar els esportistes que
han estat en contacte. El control el portarà l'entrenador/monitor amb el seu
propi bolígraf. No és necessari fulla de signatura.

TERRENYS DE
JOC, CAMPS,
CANXES, PISTES
EXTERIORS

QUEDA PROHIBIDA LA FORMACIÓ DE ROGLES ENTRE ELS ESPORTISTES.
Canvi de calçat. És obligatori canviar-se el calçat abans d'entrar al terreny de joc
o pista, no es podrà utilitzar el mateix calçat que es ve del carrer.
Neteja de mans al PUNT NET. En accedir a la instal·lació es disposarà de gel
hidroalcohòlic o similar per a procedir a una nova neteja de mans i desinfecció
per si hi haguera hagut algun contacte en el trànsit de l'entrada al camp.
Col·locació de motxilles, bosses o macutos dels esportistes. S'habilitarà una
zona on es col·locaran les bosses que puguen portar els esportistes. Estaran en
una zona senyalitzada i marcada que permeta que cada motxilla no tinga
contacte amb les altres. Igual que s'ha indicat per a les Sales multiusos. (zona
habilitada individual que permeta neteja posterior).
Manipulació del material només pel monitor – entrenador. Serà l'únic que puga
tocar-los. Ho netejarà i desinfectarà a la finalització de cada entrenament.
Prohibició absoluta d'escopir o emetre secrecions nasals en el terreny de joc.
S'informarà els esportistes que no es poden realitzar aquestes conductes. Qui
haja de realitzar-ho, ho farà en el PUNT NET amb un mocador d'un sol ús.
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L'esportista es netejarà les mans abans de retirar el mocador.
Retirarà el mocador que usarà.
Usat ho tirarà a una PAPERERA ESPECÍFICA que estarà al costat de la taula que tindrà
una bossa amb auto-tanca.

Per això:

Es netejarà i desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic.
Tornarà a l'entrenament.
Recomanació d'ús de canelleres/cintes de pèl per a evitar contacte de mans amb la cara
per la suor.
Respectar distància de seguretat dels participants durant el desenvolupament de
l'activitat de 2 metres.

Ús de
materials:

Materials de l'activitat (cons, piques, miniporteries, carros de pilotes/boles, xarxes,
subjeccions xarxa, etc). Reduir el seu ús. Només podran ser manipulats pel
responsable de l'activitat MAI pels usuaris. Serà desinfectat abans de l'activitat.
EIXIDES. Ordenades i mantenint la distància social de 2 metres.

Neteja
superfície
de joc:

Només si la naturalesa de la superfície ho permet i es pot fer de manera segura (regs
amb aigües clorades o neteges específiques segons casos).
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AFORAMENTS. Segons normes imposades per l'autoritat una vegada s'autoritze el
PISTES
INTERIORS O seu ús. Ús de mascara protectora i distància en tot cas.
COBERTES RESTA DE NORMES: IGUAL QUE LES PISTES/CAMPS EXTERIORS.

EIXIDES

S'adoptaran les següents mesures:
a) SISTEMES DE CONTROL D'EIXIDA. No s'habilitaran els sistemes de control
d'eixida que suposen algun tipus de contacte físic (torns, targetes, petjades….),
PORTES OBERTES I CONTROL PER RESPONSABLES.
b) DISTANCIAMENT SOCIAL. Es garantirà que es mantinga el distanciament social
d'almenys 2 METRES a l'eixida i que els usuaris no s'amunteguen ni acumulen
fóra de la zona neta ni en la zona d'eixida/entrada de la instal·lació.
c) RECOLLIDES DE MENORS. S'habilitaran zones per a la seua recollida fora de la
instal·lació.

OFICINES

S'aplicaran les següents regles per al seu ús:
a) Oficina de Coordinació Tècnica Esportiva (O.C.T.D), tècnic d'esports, només amb
cita prèvia al telèfon 96 123 17 17: les cites hauran de ser escalonades i
permetre que no hi haja trobada de persones.
b) Consergeria, en cas de cues, hauran de garantir-se el respecte a la distància de
seguretat de 2 metres.
c) Accés sol amb màscara que es mantindrà durant tota l'estada dins de la
instal·lació.
d) Reunió aforada a un màxim de 3 persones (segons espai) i sempre que es
garantisquen els 2 metres de distància entre intervinent.
e) Neteja de mans abans d'accedir a l'oficina amb gel desinfectant.
f) Col·locació de catifes on es procedisca a la desinfecció de calçat a l'accés. Es
procurarà itinerari específic.
g) La documentació es lliurarà preferentment per correu electrònic escanejat amb
declaració jurada de veracitat del document i el seu contingut.
h) Ventilació obligatòria de l'oficina després de cada reunió (min. 5 minuts).

MÀQUINES
DISPENSADO
RES
(VENDING)

En cas d'ús s'adoptaran les següents mesures:
a) Col·locació de cartells amb normes d'ús.
b) El titular de la màquina haurà de tenir col·locat gel de mans al costat de la
màquina per a possibilitar el seu ús. En cas de no disposar, la màquina quedarà
“fora de servei”.
c) Introducció dels diners en la màquina.
d) Rentada de mans amb el gel hidroalcohòlic
e) Selecció del producte.
f) Retirada del producte i en el seu cas de la volta i neteja de mans.
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B.2. NETEJA I PLA DE MANTENIMENT.
a

Les instal·lacions esportives adaptaran els seus plans de manteniment, neteja i conservació a la
nova situació creada pel COVID19.

b

S'augmentarà la freqüència de la neteja de zones comunes i instal·lacions que estiguen en ús,
procurant que les mateixes es realitzen a la finalització de cada torn esportiu a fi que el torn
entrant tinga la instal·lació neta i desinfectada i tots els matins de Dilluns a Diumenge.

c

El personal estarà degudament format en com dur a terme la neteja i garantir-se en tot cas la
seua seguretat amb el lliurament dels oportuns EPIS (se seguirà per als treballadors el PLA DE
PREVENCIÓ REALITZAT PER EMPRESA ESPECIALITZADA)

d

La neteja serà duta a terme amb productes desinfectants que garantisquen l'eliminació de
qualsevol agent patològic.

e

Hi haurà un control (quadrant) específic per a les neteges i desinfeccions per motius del
COVID19.

f

S'haurà de garantir la presència de gels desinfectants en els punts indicats de la instal·lació a fi
que es puga dur a terme la neteja de mans per personal i participants.
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C) USUARIS
Es consideraran USUARIS de la instal·lació a tota persona que es trobe a l'interior del recinte del
poliesportiu independentment de l'activitat que estiga realitzant. Per tant, tota persona que faça ús de
les instal·lacions de caràcter professional, esportiu o d'esbarjo: personal, tècnics, esportistes, o en el
seu cas públic o acompanyants, etc.
Es consideraran usuaris temporals, aquells que en ocasió de la disputa d’algun partit o competició, facen
ús de les instal·lacions municipals, durant el temps que comprenga dita actuació. Durant eixe temps
deuran respectar el present protocol, del que han de ser informats amb antelació per part de
l’organitzador del event o la competició que es tracte.

C.1. FORMACIÓ.
Inculcar sempre quatre idees fonamentals:

1

Distància social: ha de mantenir sempre la distància de seguretat de 2 metres i en córrer al
menys 10 metres.

2

Higiene de mans: neteja abans de tocar cap superfície de la instal·lació (per a això comptarà
amb els dispensadors oportuns)

3

Neteja del calcer.

4

Responsabilitat: el risc mínim o nul de contagi depèn del fet que tots complim amb les normes.
Si no poden complir-se, no s'exercitarà l'activitat i se li exclourà.

ÚS DE MÀSCARES: sempre en accedir a la instal·lació i fins a l'inici de l'activitat esportiva.
Finalitzada aquesta sempre haurà de tornar a col·locar-li-la. No es permetrà circulació per la
instal·lació sense màscara.

C.2. PERSONAL LABORAL DE LA INSTAL·LACIÓ.
Haurà de complir amb les disposicions en matèria de salut i seguretat en el treball que fixen l'Estatut
dels Treballadors, normativa reguladora i Pla de Prevenció de Riscos Laborals emès per empresa del
sector.

C.3. TÈCNICS I/O ENTRENADORS I ENTRENADORES.
ENTRENADORS, MONITORS, I TÈCNICS ESPORTIUS: Hauran de complir les normes de la instal·lació i
activitat com qualsevol altre usuari/a, tant les generals com les específiques per ser tècnic o monitor.
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Obligacions principals:

a

Responsabilitat personal en les actuacions que realitze controlant la activitat i els usuaris de la
mateixa.

b

Vigilar el compliment de les normes en el seu grup i complir les que li corresponen.

c

Rebre la formació que es dispose pel Entitat i seguir les seues directrius.

d

Informar i resoldre els dubtes que s'originen.

e

Posar en coneixement dels responsables les incidències que sorgisquen.

f

Contribuir amb la seua experiència i apreciació en el dia a dia a les millores del protocol
aportant els seus suggeriments.

C.4. ESPORTISTES.
Són els usuaris de la instal·lació que participen en les activitats que promoga i organitze una entitat
esportiva.
Deuran, en tot, cas complir les normes i regles que establisca el titular de la instal·lació i el promotor
o organitzador de les activitats esportives.
Totes les mesures estan dirigides a salvaguardar la seua salut i seguretat, amb la qual cosa pot exigir
el compliment d'aquestes.
Se l'informarà puntualment de les mesures que són aplicables.
Ara bé, són les seues principals obligacions les següents:

1

Responsabilitat Personal: no assistir a la instal·lació si està malalt o té símptomes.

2

Complir les normes i pautes que s'establisquen.

3

Subscriure el document de compromís. (Annex 1)

4

Vetlar per la seua pròpia salut i per les dels altres usuaris/as. Es tracta d'una tasca de tots.

5

Usar els mitjans i mecanismes de protecció que s'establisquen en la instal·lació i per a la pràctica
esportiva: guants, màscares, canelleres, cintes de pèl, etc…

6

Informar de qualsevol incidència que aprecie.
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C.5. FAMILIARS Y USUARIS PASSIUS.
Hauran de complir les normes de la instal·lació sempre i en tot cas, i seguir les directrius que es
marquen pels responsables.
Principals Normes i obligacions:

1 No podran accedir a la instal·lació o només a les zones permeses i en aqueix cas amb màscares.
Mantindran sempre el distanciament social amb la resta tant fora de la instal·lació com en les

2 zones habilitades.

3 El lliurament i recollida d'alumnes/as seran ràpida i àgil pel temps estrictament necessari.
4 Per a atenció en oficines: sol·licitar CITA PRÈVIA en el telèfon 96 123 17 17.
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D) ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS.
El promotor o organitzador de les activitats esportives haurà de planificar la manera de desenvolupar
les activitats esportives a la vista de la nova situació.
Per a això s'aconsellen els següents passos:
Reestructuració d'horaris d'activitats. S'aconsella fixar horaris d'activitat per torns horaris i amb
entrada – eixida escalonada (exemple: torn de 17’30 hores a 18’30 hores i torn de 18.45 hores a
a 19’45 hores; entrenaments d'una hora a fi d'escalonar l'entrada i l'eixida abans de l'altre torn que
permeten temps de neteja i desinfecció de materials) No es podrà accedir fins que hagen
finalitzat el torn anterior.
Anàlisi dels accessos la «zona neta» de la instal·lació. En cas de disposar de diversos accessos, es

b recomana fixar l'accés més pròxim al camp o pista exterior.

Compliment normes d'accés i de la resta de la instal·lació. S'aconsella:

c

• Analitzar les característiques de la instal·lació i planificar les mesures a adoptar en cada punt
concret conforme a les directrius que s'han marcat.
Valoració de les actuacions a realitzar:

d

• Determinar les persones que desenvoluparan les tasques de control d'accés i la supervisió
de les mesures.
• Analitzar els costos de les mesures (productes de neteja i desinfecció, neteja de calçat, etc…)
que pretenem implementar.
• Calcular l'aforament necessari, dins dels límits que fixen les autoritats, a fi de determinar
quants participants podran configurar cada grup.
• Determinar el punt de rendiment i rendibilitat de l'activitat.
• Configurar els nous grups.

e Informació als participants de les normes i pautes a seguir.
f Desenvolupar l'activitat amb les mesures determinades en el Protocol.
Finalitzada l'activitat, s'abandonarà la instal·lació complint les normes de distància social i

g higiene.

En partits o competició, la pròpia organització de l’event haurà d’informar tant als usuaris
h temporals (equips contraris) com als usuaris passius de les mesures higièniques i aforament
d’aquest protocol.

i

Els entrenadors i/o monitors, hauran de conservar 20 dies el registre dels fulls d’assitència a les
instal·lacions del seu grup, per facilitar després la tasca de rastreig front a un possible cas
d’infecció del virus Covid19.
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RECOLLIDA DE MENORS.
Les empreses que gestionen les diferents escoles esportives municipals s'encarregaran d'habilitar
zones que garantisquen el distanciament social dels progenitors o responsables que vagen a
arreplegar als menors.

Es situaran, de ser possible, fora de la «zona neta» de la instal·lació. No podran accedir en a

a l'interior.

b L'entrenador/monitor serà responsable de l'eixida dels menors a la zona d'espera.
Es garantirà en les zones d'espera un distanciament social mínim de 2 metres, delimitant en el

c seu cas zones amb tanques o cintes i assenyalant en el sòl la distància mínima de seguretat.

d S'exigirà estricta puntualitat en els compliments d'horaris d'entrades i recollides amb els torns.
e A l'ésser les eixides escalonades se sol·licitarà PACIÈNCIA als progenitors en la recollida.

Ajuntament d'Alcàsser – Pl Castell, 1 – 46290 Alcàsser – València – Tel. 961240347 www.alcasser.es correu-e: alcasser@alcasser.es

16/18

FASES DE LA DESESCALADA ESPORTIVA
(protocol instal·lacions esportives ok.odt )

E) PROTOCOL DE CONTINGÈNCIA DAVANT
PERSONES AMB SÍMPTOMES.
1

Quan es detecte una possible persona contagiada, haurà de posar-se en coneixement immediat
del responsable de l'esdeveniment i responsable sanitari, i se seguiran les mesures que indique
l'autoritat sanitària, o servei de PRL, segons el cas.

2

Es realitzarà notificació (amb telèfon i dades del lloc) i derivació davant la sospita d'un cas
(S'haurà de preveure la informació a transmetre, rastreig del grup de persones amb possible
contagi, etc.).

3

Es contactarà amb el servei de PRL (treballadors), o les autoritats sanitàries a través del Centre
de Salut corresponent o del telèfon COVID-19 de la Comunitat Valenciana (900 300 555). El
contacte directe per a la comunicació d'aquesta informació l'haurà de realitzar el responsable de
l'activitat definit expressament en el pla específic.

4

La persona afectada ha d'estar disponible per a les avaluacions mèdiques que siguen necessàries
i ha de ser capaç d'aplicar de manera correcta i consistent les mesures bàsiques d'higiene,
prevenció i control de la infecció. Els serveis sanitaris proporcionaran als afectats totes les
indicacions necessàries.

5

S'haurà de dur a terme l'aïllament de la persona afectada o afectades per una persona de
l'organització fins al seu trasllat (extremant les mesures de prevenció de contagi, sent preferible
un sanitari i sent d'obligat ús la màscara). Haurà de dirigir-se a un espai o local on romandrà sola,
assegurant mesures bàsiques com una bona ventilació de l'espai, l'ús d'EPIs, gestió de residus,
bany propi, etc.

6

Identificació preliminar de contactes: a través de les dades de registres diaris i incidències,
formularis de localització, classificacions, etc., es podrà realitzar una identificació de possibles
contactes de la persona amb símptomes. Igualment als casos anteriors, s'haurà de respectar per
a això, la llei de protecció de dades (LOPDGDD).

7

Protocol d'actuació en cas de suspensió de l'activitat o tancament de la seu per part de
l'Autoritat Sanitària. En els casos de la suspensió de l'activitat per part de les autoritats, s'haurà
d'informar els participants, organitzadors i titulars de la instal·lació perquè procedisquen a
realitzar les actuacions pertinents de finalització de l'activitat, igualment s'obrirà informe del
coordinador o responsable corresponent motivant la suspensió de l'activitat, i se l'informarà la
persona en el cas que haja d'abandonar la competició o hi haja retirada de llicència per baixa
mèdica.
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ANNEX 1. Declaració responsable de normes d’ús i consentiment individual per entrenar o
practicar esport a les instal·lacions esportives municipals.
Nom I Cognoms:_____________________________________________
DNI:___________________

Mitjançant aquest document declare haver llegit i entenc el present document acceptant
complir les normes que en ell figuren. Que la decisió d’utilitzar les instal·lacions esportives
amb l’objectiu de mantindre la meua preparació física i esportiva es fruit d’una decisió personal.
MANIFESTE:
- No tindre simptomatologies tals com febre, alteracions en el sabor i olor, ni ser persona que perteneix a col·lectius de risc.
-

Que ha sigut adequadament informat de les mesures que he de prendre per reduir
riscos, i sé que els responsables de les instal·lacions no poden garantir la plena seguretat a les instal·lacions en aquest context.

-

Que he sigut informat i adevertit sobre els riscos que podria sofrir si hem contagi de
la malaltia que produeix el COVID19, així com les conseqüències i possibles secueles
que podria comportar no sols per a la meua salut, si no també per als demés.

I d’acord a les manifestacions anteriors:
- Me compromet a seguir les directrius del personal responsable de les instal·lacions
així com de les autoritats sanitàries, que les conec a la perfecció.
-

Entenc el risc i la possibilitat d’infecció per COVID19, i soc conscient d eles mesures
que he d’adoptar per reduir la probabilitat de contagi.

-

Declare, fent ús dels drets garantits per la llei, la meua intenció d’utilitzar les instal·lacions esportives, assumint personal i individualment totes les conseqüències i responsabilitats.

Alcàsser, a _____de_____________de 202__.

Signatura
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