Ajuntament de
Sant Feliu de Codines

NORMES PER LES ENTITATS ESPORTIVES USUARIES del CENTRE
CÍVIC LA FONTETA
NORMES GENERALS
1. Totes les entitats esportives han de tenir el seu propi protocol de mesures internes en la
pràctica esportiva, sobre el CoviD -19. Aquest protocol ha de ser conegut per tots els seus
associats i ha de ser d’obligat compliment. (Cal basar-se amb el protocol de les respectives
federacions, que es pot trobar a:https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-delcoronavirus-a-lesport-catala/protocols-de-les-federacions-catalanes/)
2. Totes les entitats han de tenir un/a responsable de prevenció i higiene, el nom del qual serà
facilitat a l’Ajuntament.
3. Tots els esportistes que utilitzin les instal·lacions municipals han de portar la mascareta.
4. Sempre que sigui possible es mantindrà la distància de seguretat (1,5m) entre els esportistes
en la seva permanència a les instal·lacions, exceptuant en els moments de la pràctica
esportiva, on la distància a mantenir es regirà pel protocol de club i supeditat a les indicacions
de cada federació.
5. És responsabilitat dels esportistes (entitat), la neteja i desinfecció de tot el material que s’ha
utilitzat en una sessió d’entrenament.
6. També s’ha de rentar les mans amb el gel que hi ha a les entrades de les instal·lacions.

USUARIS I DECLARACIONS RESPONSABLES
1. L’entitat farà emplenar i signar a tots els seus esportistes i personal tècnic, o bé als seus tutors
si són menors d’edat, la declaració de responsabilitat segons el format que facilitarà
l’Ajuntament, que és una adaptació del proposat per la SGEAF (També es pot utilitzar el model
facilitat per les federacions de cada esport). Aquestes declaracions caldrà que cada club les
tingui guardades per si les reclama l’autoritat sanitària.
2. L’entitat haurà d’informar de manera immediata de tota incidència sobre el Covid- 19
relacionada amb qualsevol dels seus membres, de manera que es puguin prendre les
mesures oportunes per a garantir la seguretat dels usuaris del servei. També es
responsabilitzarà d’exigir i aconseguir un nou full de declaració responsable dels seus
membres, quan hi hagi noves incorporacions o canvis, i de fer-ne arribar una còpia a
l’Ajuntament.
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3. L’Ajuntament es reserva el dret de fer controls aleatoris per confirmar que els grups estables
compleixin amb totes les normes (declaració responsable), i en cas de detectar alguna
irregularitat s’avisarà a l’Entitat. En cas de detectar més de tres irregularitats en un mateix
grup, aquest podrà perdre (per un termini mínim d’una setmana) el seu dret a utilitzar les
instal·lacions.

Sobre el terreny de joc
1. Es recomana NO utilitzar els elements que no siguin imprescindibles per la pràctica esportiva
com banquetes, taules, cadires, etc. Si es fan servir cal fer la desinfecció a cada canvi de torn.
2. Per als partits de les competicions caldrà complir estrictament el protocol de cada federació.
3. A part d’aquest elements, la neteja i desinfecció de tot el material que utilitzi l’entitat per
desenvolupar les seves sessions, pilotes, cons, cordes, pilones, etc.. Serà responsabilitat seva.
(norma bàsica)

Protocol per a partits
Control i mobilitat de jugadors i personal tècnic
1. L’entrada dels jugadors, tècnics i delegats serà el temps imprescindible per a jugar els partits.
2. Tots els membres de cada equip han d’entrar conjuntament per realitzar el control de
temperatura i rentar-se amb gel hidroalcohòlic
3. Tothom ha de dur mascareta en tot moment.
4. Els equips entren i surten seguint les indicacions del club/conserge de circulació de persones
de la instal·lació.
5. En cas de partits consecutius , es procurarà mantenir les distàncies entre els equips actuants,
evitant creuaments entre ells i es desinfectaran les zones de banqueta, taules ,...
6. Un cop finalitzat el partit, els jugadors tornaran abandonaran la instal·lació amb la major
diligència possible per a les zones indicades.
7. Durant els recorreguts de sortida s’evitaran les aglomeracions i/o retencions.
Control i mobilitat del públic assistent
1. El delegat local i el delegat visitant han de tenir un registre de la gent que assisteix al partit
del seu equip o bé registrar-se als formularis habilitats pels clubs.
2. El públic ha d’anar amb mascareta en tot moment i desinfectar-se les mans a l’entrada.
3. S’haurà de mantenir la distancia de seguretat i l’aforament de la sala en tot moment.

