PROTOCOL D’ÚS DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
MUNICIPALS PER A ENTRENAMENTS D’ENTITATS
Abans de l’inici de l’activitat
•

•

•

•

•

•

Definiu un protocol d’actuació propi
d’acord amb la normativa vigent i els
protocols
de
les
federacions:
https://esport.gencat.cat/ca/arees_da
ctuacio/afectacio-del-coronavirus-alesport-catala/.
Es recomana fer ús de mitjans
telemàtics
per
a
la
gestió
d’inscripcions a l’activitat i atenció a
les famílies. En cas d’atenció
presencial, fixeu un sistema de cita
prèvia.
Definiu una persona responsable de
l’aplicació i compliment del protocol,
que haurà d’estar present durant
l’activitat.
Establiu grups estables i permanents
d’entrenament,
posant
especial
atenció en evitar el contacte entre
esportistes
durant
el
període
d’estabilització del grup (els primers
14 dies d’activitat).
Informeu prèviament del protocol i
mesures adoptades a les famílies,
esportistes i equip tècnic del club.
Feu arribar el protocol d’actuació a la
Regidoria d’Esports per correu
electrònic.

Accés a la instal·lació
•

•

•

•
•

•

•
•

Informeu a famílies i esportistes del
punt de trobada: aquest serà la porta
d’entrada principal, fora de la
instal·lació.
Accediu a la instal·lació de forma
esgraonada per grup, distanciant
l’accés en 10 minuts entre cada
equip i mantenint la distància de
seguretat d’1,5 m.
Acompanyeu i tuteleu cada grup
durant tota la circulació per la
instal·lació.
Respecteu
les
circulacions
marcades.
Feu ús de la mascareta durant la
circulació
en
els
espais
comuns: vestuaris, passadissos,
vestíbuls, ascensors, etc.
Renteu-vos i desinfecteu-vos les
mans a l’entrar i durant l’activitat. La
instal·lació disposarà d’un punt de
gel hidroalcohòlic a l’accés per a ús
general.
No està permès l’accés de públic.
Seguiu les indicacions del personal
de la instal·lació, estan per ajudarvos.

PROTOCOL D’ÚS DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
MUNICIPALS PER A ENTRENAMENTS D’ENTITATS
Durant l’activitat
•

•
•

•
•

•

•

Controleu els grups en tot moment,
no està permès deixar sol a cap
esportista en vestidors o altres
espais de la instal·lació.
Respecteu
l’aforament
màxim
establert per cada espai.
Cada grup/equip haurà de fer servir
el seu espai, no es podrà concentrar
més d’un grup en un espai de
pràctica.
Respecteu estrictament els horaris
d’activitat autoritzats.
Es recomana no fer ús dels
vestidors, veniu canviats de casa. En
cas que els feu servir, cada grup
haurà d’utilitzar estrictament un dels
vestidors
assignat
a
l’entitat,
respectant l’aforament indicat o, en
el seu defecte, un màxim de 8
esportistes per vestidor (mínim de
3m2 de superficie per persona).
Cada entitat s’ha de responsabilitzar
de l’ús, recollida i neteja del seu
material esportiu i dels productes per
a la seva desinfecció.
Feu ús exclusiu del material propi:
ampolla, tovallola, material esportiu,
roba, etc.

•

•

•

Feu ús de la mascareta: l’equip
tècnic en tot moment durant
l’entrenament. Els/les esportistes,
des del moment que abandonen
l'espai o terreny de joc.
Manteniu la distància física de
seguretat
(personal
tècnic,
esportistes, personal responsable,…)
Aviseu immediatament a la recepció
de la instal·lació en cas que detecteu
alguna anomalia o incidència.

Al finalitzar l’activitat
• Recolliu els espais utilitzats una
vegada finalitzada l’activitat, no podrà
quedar ampolles, roba, calçat o altres
elements dels esportistes i equip
tècnic a la instal·lació.
• Guardeu el material esportiu a l’espai
assignat a l’entitat.
• Eviteu
estar més temps
de
l’autoritzat.
Respecteu
aquelles
altres
indicacions
que
puguin
ser
establertes per la direcció de la
instal·lació.
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PROTOCOL D’ÚS DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
MUNICIPALS PER A LA COMPETICIÓ
Abans de l’inici de la competició
•

•

•
•

S’autoritza l’ús de les instal·lacions
esportives
municipals
per
a
competició oficial, organitzada per la
corresponent federació.
Contempleu al vostre propi protocol
d’actuació aquelles mesures i
directrius
establertes
per
la
federació.
No està permès l’accés de públic.
Informeu als clubs visitants del
protocols i criteris d’ús de les
instal·lacions.

Partits amistosos
•

•

•
•
•

Durant la competició
•

Vetlleu pel compliment de les
mesures
preventives
durant
i
després de la competició. La persona
encarregada de la supervisió haurà
d’estar present durant l’activitat.

•

S’autoritza l’ús de les instal·lacions
esportives municipals per a partits
amistosos amb clubs i equips inscrits
a la corresponent federació i amb la
llicència federativa vigent.
Informeu dels partits a la Regidoria
d’Esports amb una antelació mínima
de 3 dies laborables.
Apliqueu el mateix protocol establert
per a la competició.
No està permès l’accés de públic.
Feu un registre dels partits
mitjançant acta escrita, en la que es
contempli la següent informació
mínima: lloc, data, hora d’inici i final,
nom, cognoms, DNI i telèfon de tots
els
participants
(àrbitres,
entrenadors/es,
delegats/des,
esportistes i personal responsable).
Conserveu les actes dels partits per
tal de posar-les a disposició de
l’Ajuntament de L’Hospitalet tan bon
punt puguin ser requerides.
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