PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER LES MESURES DE
SEGURETAT, HIGIENE I SALUT PER LA COVID-19

FASE DE REPRESA ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES.

1. MESURES PRÈVIES
1.1. ELABORACIÓ DEL PROTOCOL D’ADEQUACIÓ
Cada entitat haurà d’elaborar un protocol conforme adequa la seva activitat a les
mesures de seguretat, higiene i salut pel COVID-19. Cada federació esportiva
elaborarà un protocol de referencia pel desenvolupament de les activitats esportives i
els clubs l’hauran d’adequar a la pròpia. Aquest protocol s’haurà d’entregar al
responsable de l’equipament per validar-ho.

1.2. RESPONSABLE DE SEGURETAT I HIGIENE
Cada entitat haurà de declarar un responsable ( que haurà d’haver fet la formació de
responsable de Seguretat i Higiene de la Generalitat )

1.3. GRUPS ESTABLES
Les entitats establiran grups estables d’entrenament.
Esports individuals : grup estable màxim 15 usuaris
Esports col·lectius : grup estable = 1 equip
L’entitat donarà registre dels grups estables al responsable de l’equipament. Aquests
grups estables estaran ben definits i no podran compartir espai amb altres grups. No
s’acceptaran usuaris que no estiguin al registre de grup estable.
1.4. GARANTIR TRAÇABILITAT
Totes les entitats hauran de garantir la traçabilitat dels grups estables, tenint
identificats tots els esportistes i les activitats esportives en que participen. Cada usuari
haurà de signar el full de responsabilitat i l’entitat portarà registre acurat. No
s’acceptaran usuaris que no hagin signat el full de responsabilitat.

2. MESURES PER LA PRÀCTICA ESPORTIVA
2.1. Distancia de seguretat 1’5m, espai de seguretat 2’5 m2
2.2. Ús de la mascareta a tots els equipaments, a excepció del moment de fer
activitat física i esportiva. Abans i després de l’activitat física, s’ha de portar la
mascareta en tot moment.
2.3. Higiene i rentat freqüent de mans ( aigua i sabó; solució hidroalcohòlica ). A
l’entrada de l’equipament es facilitarà hidrogel.
2.4. Presa de temperatura a l’entrar a l’equipament. En cas de superar els 37’3º no
s’autoritzarà l’entrada.
2.5. Evitar la concentració de persones a l’entrada i seguir els recorreguts marcats i
les indicacions del personal de l’equipament.
2.6. El responsable de l’entitat garantirà que el grup estable es el correcte i ho
notificarà al conserge, que portarà el registre diari.
2.7. Es definirà un vestuari per entitat/grup estable, aquest serà d’un sol ús diari.
La resta de grups no els podran fer servir. No s’autoritza l’ús de les dutxes.
2.8. Desinfecció del material esportiu utilitzat, segons normativa.
2.9. Al finalitzar la sessió s’abandonarà l’equipament seguint els recorreguts
establerts.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ,
OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT, PER A PARTICIPAR EN
ACTIVITATS ESPORTIVES
En/na ............................................................................................................................ amb
DNI/NIE ……..............................................…...............

en qualitat de pare/mare/tutor-a de

.................................................................................. amb DNI/NIE ……..….........................,
Si /
No pertany a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació.
Si es que sí, especifiqui: …………………………………………………........…………………………
Entitat que desenvolupa l’activitat: …………………….………………………………………………..
Activitat proposada: ………………………………………………………………………………………
Data de l’activitat: …………………………………………………………………………………………
Declaro sota la meva responsabilitat, que sol·licito participar 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.
(Marqueu el que procedeixi)
Declaració responsable de no formar part de grups de risc ni conviure amb grup de risc
Declaro que la persona signant o 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. Que durant els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb el
COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que no hagin estat ni haver
tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa.
Acceptació de les Mesures personals d’higiene i prevenció i Protocol d’adaptació davant del
COVID-19
He llegit i accepto els compromisos de l’apartat de Mesures personals d’higiene i prevenció i el
protocol d’adaptació davant del COVID-19 que figuren al dors d’aquest document.

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
A ………..…………..……., el ....….. de …..………..……… de 2021

