PROTOCOLS ESPECÍFICS COVID-19 D’ÚS
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Regula l’ús de les instal·lacions esportives municipals i estableix les mesures i normes de prevenció sanitàries,
amb la intenció de minimitzar el risc de contagi i transmissió del virus a les instal·lacions municipals.

PER A ENTRENAMENTS I PARTITS

A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
• Les entitats i centres escolars que tenen cedits l’ús a les instal·lacions esportives hauran d’establir i acreditar un protocol
higiènicosanitari pel desenvolupament del seus entrenaments i
partits oficials.
ENTRADA

• Les instal·lacions romandran tancades al públic durant els entrenaments i partits, sent responsabilitat de les entitats esportives o centres escolars establir el circuit d’entrada i sortida mitjançant els seus entrenadors o coordinadors.
• Es obligatori l’ús de mascareta a totes les instal·lacions, només els esportistes podran treure’l en el moment de realitzar
l’activitat.
• No es podrà accedir al terreny de jocs fins que el grup anterior no l’hagi abandonat, els esportistes s’hauran d’esperar a
la grada i hauran de mantenir les distancies de seguretat sempre que sigui possible.
• Els vestidors només poden ser utilitzats pels equips sèniors en
grups reduïts (a cada vestidor hi haurà indicat l’aforament màxim). La resta de categories hauran de venir canviats de casa.
•L
 es entitats i centres escolars que facin ús de les instal·lacions
esportives municipals per als seus entrenaments, estaran obligades a portar un registre diari de les persones que accedeixen
a les instal·lacions i comunicar a la Regidoria d’Esports qualsevol indici de simptomatologia compatible amb la Covid-19.
• Durant el desenvolupament de les competicions, l’entitat local
serà la responsable de rebre l’equip visitant i garantir que es
compleixi aquest protocol.

30’

• Els equips visitants podran accedir a la instal·lació mitja hora
abans de començar el partit, havent de romandre en la zona de
graderies fins que el terreny de joc quedi lliure.
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PER ACTIVITATS ESPORTIVES
A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
15’

45’

ENTRADA

• Es podrà accedir a la instal·lació quinze minuts abans
de començar l’activitat, sent el monitor i/o el conserge
de la instal·lació qui realitzarà el llistat diari d’assistents, el control de temperatura i la desinfecció de mans
abans d’entrar a la sala d’activitats.
• Les classes seran de 45 minuts començant a l’hora corresponent, posteriorment, s’establirà el temps necessari per ventilar la sala abans de la pròxima classe.
• Les instal·lacions romandran tancades al públic durant
el desenvolupament de les activitats, i no serà possible
la incorporació fora d’horari.
• Els usuaris hauran de portar la seva estora personal i
se’ls facilitarà desinfectant pels estris i aparells necessaris per a l’activitat.
• Es obligatori l’ús de mascareta a totes les instal·lacions, només els esportistes podran treure’l en el moment de realitzar l’activitat.
• No es podrà accedir a la sala fins que el grup anterior
no l’hagi abandonat, els grups s’hauran d’esperar a
l’entrada i hauran de mantenir les distancies de seguretat sempre que sigui possible.
• A les instal·lacions que sigui possible l’ús de vestidors
serà autoritzat en grups reduïts. A cada espai del vestidor haurà indicat l’aforament màxim.

