
 

 

 

PROTOCOL COVID-19 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPAL D’OLOT 

 
 
NORMES GENERALS D’OBLIGATORI COMPLIMENT PER A ESPORTISTES 

 
1. Mesurar la temperatura corporal abans d’anar a entrenar. En cas de ser superior 

al 37,4ºC no assistir a l’entrenament.  

2. Utilitzar de la mascareta fins l’entrada a la pista. 

3. Rentar-se les mans a l’entrada de les instal·lacions. 

4. Canviar-se el calçat abans d’entrar a la pista o espai d’entrenament. 

5. Sempre que sigui possible mantenir la distància de seguretat (1,5m). 

 
 

NORMES GENERALS D’OBLIGATORI COMPLIMENT PER A CLUBS/ENTITATS I 

GRUPS DE LLEURE 
 

1. Assignar un responsable de prevenció i higiene, i notificar-ho via correu 
electrònic a  i.esportives@olot.cat, amb el nom, telèfon i correu electrònic de 
contacte. 

 
2. Fer signar a tots els esportistes i el personal tècnic responsables dels grups el 

full de declaració responsable. A partir del 14 de setembre no es podrà accedir 
a les instal·lacions si no s’ha lliurat els documents a les oficines de l’IMELO. 
 

3. A part de les persones que formin part dels grups estables i permanents, cada 
entitat tindrà dret a presentar les declaracions responsables corresponents a cinc 
persones més (com a màxim), que d’aquesta manera podran accedir a les 
instal·lacions de manera individual i sempre amb la mascareta i guardant les 
distàncies de seguretat.  
 

4. Tenir sempre un control d’assistència per poder fer la traçabilitat.  
 

5. Fins a nova ordre, els accessos al públic (grades) es mantindran tancats. 
 

 

RECOMANACIONS 

 

 
1. Tenir cura de la desinfecció del material utilitzat (pilotes, cons, cordes, pilones, 

etc..). 
 

2. Venir canviats de casa i no utilitzar els vestidors de les IEMS, si bé podran utilitzar 
els serveis de dutxes aquells esportistes que presentin alguna necessitat 
especial (ser de fora d’Olot, dificultats per dutxar-se a la seva casa, etc.), 
respectant els aforaments i mantenint la distància de seguretat 1, 5 metres.  
 

3. Evitar el contacte amb parets, portes, etc.  
 
Per consultar normativa i protocols del gimnàs i del rocòdrom interior i exterior, podeu 

consultar la pàgina web.  


