Mesures obligatòries per les entitats esportives del Poliesportiu El Cim
1. Tothom que accedeixi a la instal·lació haurà d'omplir i signar la Declaració Responsable
abans del primer accés i tantes vegades com hi hagi canvis en la declaració (l’entitat serà la
responsable de recollir i emmagatzemar les declaracions de tots els seus esportistes,
entrenadors i junta directiva).
2. Rentar-se les mans a l'entrada i sortida de la instal·lació i tantes vegades com siguin
necessàries durant l'estada al recinte.
3. Ús de la mascareta serà obligatòria, excepte quan es realitzi l'activitat física.
4. Informem que el servei de vestidor i dutxes no estarà disponible fins a nou avís.
5. Els/les esportistes hauran de portar obligatòriament calçat exclusiu pel Poliesportiu (canvi a
l’entrada del Poliesportiu), i una ampolla/bidó d'aigua d’ús individual.
6. El canvi de calçat es realitzarà en els espais indicats per la Regidoria d’Esports en les edats
infantils (16.30 a 18h), mentre que la resta d’equips es realitzarà a les escales de la planta
inferior un darrera l’altre (1 esportista per esglaó).
7. Es recomana realitzar les activitats esportives amb el mínim material i sense compartir-lo.
8. És d'obligat compliment que esportistes/entitat netegin i desinfectin tot el material en
acabar el seu ús, abans de l’entrada del següent equip.
9. Els jugadors, àrbitres, tècnics i treballadors o voluntaris de l’organitzador arribaran a la
instal·lació esportiva vestits amb la indumentària corresponent.
10. Cada jugador mantindrà els seus materials i utensilis personals a la seva bossa, amb una
utilització individual, incloent el material d’avituallament que sigui necessari per l’activitat.
11. L’entrenador serà el responsable de prendre la temperatura a tots els esportistes abans de
l’entrada de cada grup al recinte esportiu i de la sortida.

12. Els clubs realitzaran el control del seu personal i, en particular, vetllaran per comprovar en tot
moment que no presenten símptomes que puguin ser compatibles amb un eventual contagi de la
COVID-19.
13. La sortida de tots els equips es realitzarà a través de la porta d’emergència (passadís peus
nets = passadís entitats esportives), una vegada davant la porta de sortida emergència, us
torneu a canviar les bambes...
14. Es recomana finalitzar els entrenaments 10 min. abans per poder acomplir amb les tasques
de neteja i la no coincidència en la circulació d’equips.
15. L’entitat serà la responsable de netejar la pista, les taules, les cadires i tot el material que
utilitzin abans de l’inici d’un partit, ja sigui amistós o oficial.

16. L’ús de la infermeria estarà restringit a necessitats mèdiques d’urgència.
17. No podran accedir a les instal·lacions les persones que presentin algun símptoma compatible
amb la COVID-19 (tos, ofecs, una temperatura corporal que superi els valors de seguretat
establerts per les autoritats sanitàries ...), hi hagin presentat o hagin tingut algun procés infecciós
en un període anterior a 14 dies.
18. L'existència d'un contagi en una entitat esportiva haurà de ser comunicat al Poliesportiu per
establir els protocols de seguiment i contactes establert en el full de Declaració Responsable.
19. PROTOCOLS DE LES ENTITATS
Les entitats usuàries hauran de disposar del PROTOCOL DE L’ACTIVITAT.
-

En aquest protocol hauran de constar, com a mínim:
o 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.
o Protocol d’actuació de l’entitat en cas de detectar algun positiu.

20. 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.
21. 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.

