PROTOCOL RESERVA I UTILITZACIÓ INSTALꞏLACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS (SETEMBRE 2020)
Per tal d’adequar les instalꞏlacions esportives municipals al funcionament normal de les
entitats esportives i poder complir en les seves peticions per a realitzar les activitats del
seu àmbit, s'ha elaborat aquest protocol que es deurà seguir per tal de realitzar
qualsevol activitat a aquestes..
Aquest protocol estarà vigent, fins a la seva anulꞏlació per part de l’Ajuntament i es podrà
modificar en funció de les indicacions dels organismes competents.
PER FER LA RESERVA




Per tal de poder fer us de qualsevol de les instalꞏlacions esportives caldrà fer la
petició mitjançant instància al registre d’entrada de l’Ajuntament. Un cop les
entitats usuàries faran les seves peticions s’elaboraran els horaris de cada
instalꞏlació per a totes les activitats anuals. A l’hora de fer la reserva, l’entitat,
associació o organisme deurà nomenar un responsable de seguretat i higiene.
Aquesta persona serà la responsable de fer complir el protocol i també deurà
recollir les declaracions responsables de tots els participants així com controlar
l’assistència a l’activitat..
Per qualsevol activitat puntual, caldrà igualment fer petició via instància com es
feia normalment.

A L’ENTRADA






Per tal d’evitar aglomeracions, es demana no arribar més de 5 minuts abans de
l’inici de l’activitat
A la porta de la instalꞏlació estarà el responsable de seguretat de l’entitat/
associació, que organitza l’activitat per tal de recollir les declaracions
responsables de tots els participants i prendre la temperatura. Qualsevol persona
que no porti el full de responsabilitat o tingui una temperatura superior a la
permesa no podrà realitzar l’activitat
Es deurà realitzar neteja i desinfecció de les mans amb Hidrogel que hi haurà a
l’entrada .
Cal realitzar l’entrada pels llocs assenyalats a tal efecte, així com la sortida. Els
responsables de cada entitat deuran evitar les aglomeracions i fer l’entrada pel
lloc correcte.

A LES INSTALꞏLACIONS






Es mantindrà la distància de seguretat, sempre que sigui possible evitant les
aglomeracions dels participants, seguint en tot moment les indicacions de la
normativa vigent
El material utilitzat, deurà ser desinfectat per les entitats, abans i en acabar les
activitats. En el cas d’esports individuals, millor si el material és personal de cada
esportista.
Només es podrà fer servir els lavabos de forma excepcional i en aquest cas
s’avisarà al responsable de les instalꞏlacions per fer la desinfecció adequada.









En l’interior de les instalꞏlacions fins a entrar a l’espai de la pràctica esportiva,
caldrà portar la mascareta sempre, tant en l’entrada com en la sortida. Tenint
en compte les excepcions que indiquen la normativa en cada moment.
Es recomana no fer servir ni vestidors ni dutxes, si es fa ús d’aquets l’entitat
responsable de l’activitat deurà vetllar pel compliment de les mesures de
seguretat i fer la neteja del mateix.
L’accés a les grades i espais situats al voltant de l’àrea de pràctica esportiva
amb el terreny de joc està delimitat i/o no permès, serà l’entitat responsable de
l’activitat qui decidirà en cada cas. En el cas de la seva utilització, la mateixa
entitat deurà portar el control de la gent que ocupi les grades i espais situats al
voltant del terreny de joc/practica esportiva.
L’Ajuntament podrà en tot moment, i així es comunicarà a les entitats, decidir la
no utilització de les grades ni permetre l’accés del públic si així ho aconsellen les
mesures de seguretat.

A LA SORTIDA




Caldrà sortir sense aglomeracions, evitant en tot moment les acumulacions.
Millor, en el cas de la recollida de pares, que aquest resten a l’exterior de les
instalꞏlacions (sempre que sigui possible) i caldrà recomanar-los evitar arribar
amb molta antelació a la finalització de l’activitat (recomanable 5 minuts com en
l’entrada).
Es deurà realitzar neteja i desinfecció de les mans amb Hidrogel que hi haurà a
l’entrada/sortida a la sala i els responsables de cada entitat deuran evitar les
aglomeracions i fer la sortida pel lloc correcte.

Hi ha un espai delimitat a cada instalꞏlació, com a zona d’aïllament, on deuran
esperar els/les esportistes que presenten algun símptoma fins que vinguin a
recollir-lo.
L’Ajuntament realitzarà una desinfecció diària dels llocs de pas de les
instalꞏlacions. L'Ajuntament realitza la cessió de les instalꞏlacions a les entitats
que així ho solꞏliciten, per tant, no realitzarà cap desinfecció del material de les
entitats, ni serà responsable de les activitats d'aquestes.
Caldrà que cada quinze dies, el responsable de l’entitat faci arribar la declaració
responsable grupal al responsable de les instalꞏlacions per tal poder realitzar les
activitats/entrenaments. Haurà de comunicar immediatament qualsevol incidència
en el tema de COVID19. Es recomana que les entitats guarden registre de
l’assistència a les seves activitats uns 30 dies.
En cas de competicions, les entitats organitzadores seran les responsables del
compliment de totes les mesures de seguretat i higiene tant a la pista/camp com
en lo referent al públic, que estiguin en vigor segons la normativa.
Caldrà comunicar a l’Ajuntament, totes les incidències tema COVID-19 de
qualsevol participant en activitats programades a les instalꞏlacions esportives,
fins a 15 dies posteriors a l’activitat realitzada per tal de poder activar els
protocols corresponents.

