PROTOCOL:
EQUIPAMENT:
FASE:

COV-SARS 19 - GENERAL
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA
REPRESA

1- CONSIDERACIONS GENERALS:
Es redacta aquest document amb l’objectiu de regular l’ús de les instal·lacions del Pavelló
Municipal d’Esports a la Fase de Represa, d’acord amb les directrius establertes per les
autoritats sanitàries i la SGEAF per a la prevenció del contagi de COVID-19 i vigents a cada
moment.
En l’aplicació d’aquest PROTOCOL, es prioritzarà el principi de prudència, triant aquelles
accions que garanteixin una millor protecció davant del contagi.
El responsable tècnic de la Regidoria d’Esports serà la persona referent per a l’aplicació i
seguiment del present protocol.
2- PERSONES AUTORITZADES A ACCEDIR A L’EQUIPAMENT
-

Personal de GESTIÓ i MANTENIMENT de l’equipament: servei de consergeria, servei de
neteja, personal de la Regidoria d’Esports, serveis municipals i altres persones que
l’Ajuntament hi autoritzi per garantir el correcte funcionament de l’equipament.

-

Persones ESPORTISTES federades o amb llicencia esportiva, de les JUNTES
DIRECTIVES i del COS TÈCNIC que siguin membres de les entitats usuàries del Pavelló
Municipal d’Esports o estiguin sota la seva responsabilitat en el cas de realització de proves
i competicions.

-

Altres persones autoritzades per la Regidoria d’Esports d’acord amb l’establert a
l’Ordenança d’IEM i el compliment de les directrius establertes per les autoritats sanitàries
i la SGEAF per a la prevenció del contagi de COVID-19.

3- MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT:
-

NO podran accedir a les instal·lacions les persones que presentin algun símptoma
compatible amb la COVID-19 (tos, febre superior a 37,5o, ofec, ...), l’hagin presentat en
un període anterior a 14 dies, o hagin tingut algun procés infecciós en un període
anterior a 14 dies.

-

MASCARETA: És OBLIGATORI l’ús de la mascareta per a les persones majors de 6
anys, en tot moment i en tot el recinte, EXCEPTE els esportistes, cos tècnic i àrbitres
EN EL MOMENT DE L’ACTIVITAT i en l’espai autoritzat.
Cal dur la mascareta posada per accedir a l’equipament i fins a l’inici de l’activitat
esportiva, i un cop finalitzi l’activitat per sortir o desplaçar-se per l’equipament.
Estaran exemptes aquelles persones que:
o
o
o

presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pot empitjorar amb l’ús
de la mascareta.
que no són capaces de treure’s la mascareta de manera autònoma (sense ajuda)
quan ho necessiten.
que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús.

-

DISTÀNCIA: Com a directriu general, mantenir una distància física interpersonal d’1,5 m
amb l’equivalent a 2,5 m2.

-

En la realització d’activitat esportiva, es recomana mantenir una distància de seguretat
mínima de 2 m en el treball estàtic, 5 m en el dinàmic i 10 m en els desplaçaments
lineals.

-

MANS: Es recomana netejar-se les mans amb gel desinfectant a l’accedir a
l’equipament.

-

VENTILACIÓ: Amb l’objectiu de garantir una correcta ventilació, es mantindran les
finestres obertes dels espais tancats quan aquest estiguin ocupats (despatxos,
infermeria, sala polivalent, bugaderia i vestidors).

4- ACOMPANYANTS i PÚBLIC:
Es permet l’accés d’acompanyants i públic a la zona de grada amb el compliment de les
mesures generals establertes en el punt 3 i les següents específiques:
-

NO ES PERMET ENTRAR NI CONSUMIR MENJAR a l’interior del recinte.

-

Cal OCUPAR UN SEIENT, no podent estar de peu en les zones de trànsit i mantenint
una distància d’1,5 m entre persones i/o grups de convivència.

5- MESURES D’ORGANITZACIÓ I ACCÉS:
-

La Regidoria d’Esports establirà els quadrants d’us dels espais esportius, d’acord amb
les necessitats sol·licitades per les entitats usuàries, els espais i horaris autoritzats i els
aforaments permesos.

-

Pel càlcul de l’aforament de l’espai d’activitats esportives i la zona de grada regirà
l’establert al document Pla sectorial d’utilització d’instal·lacions esportives aprovat pel
PROCICAT (28/10/2020).

-

No es podran fer canvis d’horaris ni espais sense el vistiplau de la persona
responsable dels equipaments esportius.

-

S’establiran recorreguts i horaris d’accés i sortida de l’equipament per evitar espais de
coincidència.

-

Aquests podran ser diferents atenent a si es tracta d’entrenaments o partits.

-

Caldrà mantenir una distància mínima de 5 m entre els diferents grups que comparteixin
horari d’entrenament, així com en el moment d’entrada i sortida dels grups de les
diferents zones d’entrenament.

-

No es podrà entrar a l’espai d’entrenament fins que el torn precedent no l’hagi
abandonat.

-

Caldrà mantenir una distància mínima de 2 m, o posar les cortines separadores, entre
els diferents grups que comparteixin horari d’entrenament, així com en el moment
d’entrada i sortida dels grups de les diferents zones d’entrenament.

-

No es podrà entrar a l’espai d’entrenament fins que el torn precedent no l’hagi
abandonat.

-

Es podrà fer ús de l’espai d’infermeria amb les següents condicions:
o
o
o

Ús restringit a necessitats mèdiques d’urgència i servei de fisioteràpia per a les
persones esportistes i cos tècnic de les entitats usuàries.
Sol·licitud prèvia al personal de consergeria.
L’entitat haurà de disposar d’un protocol d’us de l’espai que haurà de realitzar la
persona que porti a terme el servei, d’acord amb l’establert pel seu col·legi
professional, i tenir un registre de les persones que en fan ús. Aquest registre s’haurà
de guardar durant 1 mes.

-

En cas de necessitat de realitzar reunions o xerrades tècniques, s’hauran de fer a la
zona de grada, amb mascareta i mantenint les distàncies de seguretat.

-

No es permet menjar ni beure en tot el recinte (excepte aigua en ampolles individuals).

6- ÚS DELS VESTIDORS:
Es recomana, en la mesura del possible, acudir als equipaments amb l’equipació posada, i
un cop finalitzada l’activitat, dutxar-se als domicilis particulars.
En cas necessari, es podrà fer ús dels vestidors d’acord amb les següents directrius:
o

Es prioritzarà l’ús dels vestidors al finalitzar l’activitat.

o

Es reduirà al màxim el temps d’estada a l’interior.

o

No es podrà superar l’aforament autoritzat (12 persones).

o

Caldrà mantenir en tot moment la distancia de seguretat d’1,5 m entre persones, tant
a la zona de bancs com a les dutxes.

o

No es podran deixar bosses ni objectes en l’interior dels vestidors.

o

L’ús no podrà afectar l’horari de tancament de l’equipament (23:30 h).

7- PROTOCOLS DE LES ENTITAT I ALTRES ACTIVITATS:
-

Les entitats usuàries hauran de disposar del PROTOCOL DE L’ACTIVITAT.

-

En aquest protocol hauran de constar, com a mínim:

La persona de l’entitat responsable en relació al compliment del protocol i interlocutora
amb l’Ajuntament en relació amb la COVID-19.
o Les mesures que es prendran a l’inici, durant i al final de l’activitat per tal de garantir la
seguretat dels esportistes i membres del cos tècnic.
o Com es realitzarà el control dels grups estables per tal de poder realitzar la traçabilitat
i identificació de possibles contactes en cas de positiu.
- Les entitats usuàries hauran de disposar de les Declaracions responsables de tots els
seus esportistes conforme a l’inici de l’activitat i en els 14 dies anteriors no han tingut
simptomatologia compatible amb la COVID-19 ni contacte estret amb persones
infectades, així com el compromís d’avisar de qualsevol canvi en l’estat de salut.
o

-

Les entitats usuàries hauran de fer arribar a la Regidoria d’Esports el PROTOCOL DE
L’ACTIVITAT.

8- CONSIDERACIONS FINALS:
-

Aquest protocol s’anirà actualitzant d’acord amb les directrius que es marquin des dels
diferents departaments i/o ens responsables en matèria de Salut, Esports i Seguretat.

-

L’incompliment de les directrius i mesures establertes en aquest protocol pot comportar
l’anul·lació de l’autorització d’us de l’equipament esportiu.

Alella, 15 d’octubre de 2021

