EQUIP LOCAL

Esport:

Categoria :

Equip local:

Equip Visitant:

Nom i llinatges del/a responsable COVID:
Lloc :

Data :

Abans del partit
Tenir distribuïts per tota la instal·lació els rètols i cartells referents a les mesures de
seguretat que s’hauran de tenir en tot moment.
Tenir habilitats els dispensadors de gel als diferents punts d’accés de la instal·lació.
Tenir habilitat el material d’un sol ús necessari per eixugar-se les mans.
Tenir habilitades i distribuïdes les papereres obertes o amb pedal per tot el recinte.
Tenir marcada la zona d’accés per tal de garantir que no es produiran aglomeracions de
persones als accessos.
Tenir habilitats a tots els vestidors dispensadors de gel desinfectant per a la neteja de
mans obligatòria dels esportistes abans d’entrar-hi i garantir que la ventilació dels
mateixos sigui constant.
Controlar els accessos per tal de conèixer quines persones han accedit a la instal·lació.
Tenir senyalitzats els diferents carrils de circulació de les persones per tota la instal·lació,
inclouen tant als esportistes com al públic.
Observacions:

Si

No

Durant el partit
Distribució i control de les persones (públic i esportistes) respectant les distàncies (1,5 m)
entre elles, amb excepció dels esportistes que realitzin pràctica esportiva en aquell
moment.

Si

No

Garantir l’ús de la mascareta entre totes les persones assistents a excepció dels esportistes
i àrbitres quan estiguin practicant l’esport.
Garantir que no es consumeix tabac ni dispositius de inhalació a la instal·lació.
Garantir que no es pugui beure ni menjar si la instal·lació és coberta, a excepció dels
esportistes i tècnics.
Tenir preparades diferents pilotes desinfectades per anar canviant i desinfectant
contínuament les mateixes.
Fer ús de la megafonia, si la instal·lació en disposa, per informar sobre les mesures de
seguretat i recordar l’obligatorietat del seu compliment.
Sistema de control/informació als serveis per tal de que no es superi l’ocupació màxima
(50%).
Garantir que els esportistes no puguin compartir aliments ni begudes.
Garantir la distància de les persones en les banquetes o facilitar banquetes annexes
darrere dels seus respectius equips.
Observacions:

Després del partit
Garantir la desinfecció adequada de les zones comuns i les superfícies de contacte més
freqüents després de cada partit.
Tenir marcada la zona de sortida per tal de garantir que no es produiran aglomeracions de
persones al finalitzar el partit.
Tenir les papereres obertes o amb pedal distribuïdes per les vies de sortida.
Controlar el protocol de desinfecció de la instal·lació.
Observacions:

Si

No

EQUIP VISITANT

Esport:
Club Visitant:

Categoria :
Club local:

Nom i llinatges del/a responsable COVID:

Lloc :

Data :

Abans del partit
Controlar la temperatura corporal dels membres de la seva expedició abans d’accedir a les
instal·lacions on s’ha de disputar la competició.
Haver recopilat el document referent a la declaració responsable de cada un dels membres
de l’expedició.
Garantir l’arribada a la instal·lació a l’hora estipulada per l’organització (federació).

Garantir l’entrada espaiada dels seus tècnics i esportistes.
Observacions:

Si

No

Durant la competició

Si

No

Controlar que tots els membres de l’expedició que no estan competint o estiguin escalfant,
duguin la mascareta i respectin el distanciament establert.
Garantir que cada esportista o tècnic tenen la seva beguda personal i no es comparteixen
recipients ni botelles.
Mentre es faci ús dels vestidors garantir la desinfecció de mans a l’entrada i sortida dels
mateixos.
Observacions:

Després de la competició
Deixar els vestidors i els espais utilitzats sense cap tipus de residu.
Garantir la sortida ordenada dels membres de la seva expedició.
Observacions:

Si

No

