Protocol intern
de mesures de seguretat
i prevenció covid-19

AE. Ramassà - Setembre 2020
Protocol Camp de Llerona

Protocol previ a l’entrada
1. L’entrada es realitzarà per la porta corredissa dels lavabos adjunts als vestuaris destinats al pàdel un cop la
franja anterior hagi abandonat les mateixes.
2. Al camp només hi podran accedir jugadors, staﬀ tècnic, membres de la coordinació i membres de la junta.
3. Abans de l’entrada a les instal·lacions de tota persona autoritzada, una persona responsable del club es
situarà a l´exterior per controlar que es compleixin els requisits de distanciament i que portin la mascareta de
protecció posada. Aquesta persona s’encarregarà de prendre la temperatura i anotar-la en un document de
control, així com omplir les dades amb el nom, cognoms i DNI de la persona de la persona que accedirà a les
instal·lacions, donant fe de les dades indicades mitjançant la seva signatura.
4. Un cop signat el document, es realitzarà la rentada de mans mitjançant gel hidroalcohòlic que es facilitarà per
part de la persona de control.
5. Un cop tothom hagi accedit al camp, la porta d’accés es tancarà.
6. En el cas de persones autoritzades per accedir a les instal·lacions que arribin un cop s’hagi tancat la porta
d’accés, aquestes seguiran el mateix protocol esmentat abans.

Protocol d’accés a les instal·lacions i terreny de joc
1. Està prohibit fer servir vestuaris, grades o bancs per canviar-se o deixar bosses i/o similars, fent que les
bosses i/o similars es deixin a les proximitats de la banqueta ﬁns que se’ns faciliti un lloc per poder deixar-les.
En tot moment s’haurà de respectar la distància de seguretat ﬁns al moment d’accedir al camp.
2. L’ús de la mascareta és obligatòria en tot moment. En el cas dels jugadors, ﬁns que s’accedeixi a la gespa. En
el cas dels entrenadors, serà obligatori excepte quan hagin de donar indicacions als jugadors.
3. Per evitar encreuaments amb altres grups, tota persona autoritzada, evitarà travessar la línia divisòria del mig
del camp tant dins del camp com a les zones laterals, en la mesura del possible.
4. S’aconsella que cada persona autoritzada a entrar a les instal·lacions porti la seva pròpia ampolla d’aigua, per
tal de minimitzar l’ús de la font. En cas d’utilitzar-se la font, aquesta també haurà de ser desinfectada.
5. Els lavabos d’ús seran els situats a la porta d’accés al camp. Per accedir-hi, s’haurà de fer individualment,
rentant-se les mans abans i després amb sabó.

Protocol de sortida
1. No es poden fer servir ni els vestuaris ni les dutxes.
2. Tothom sortirà per ordre, sempre per grups i d’un en un per la mateixa porta corredissa dels lavabos adjunts
als vestuaris destinats al pàdel.
3. Al ﬁnalitzar la jornada, tot el material es desinfectarà i es guardarà en els recintes habilitats.
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Protocol Camp de Corró d’Amunt

Protocol previ a l’entrada
1. L’entrada al la gespa, es realitzarà per l’única porta corredissa situada en un dels córners un cop la franja
anterior hagi abandonat les mateixes.
2. Al camp només hi podran accedir jugadors, staﬀ tècnic, membres de la coordinació i membres de la junta.
3. Abans de l’entrada a les instal·lacions de tota persona autoritzada, una persona responsable del club es
situarà a l´exterior per controlar que es compleixin els requisits de distanciament i que portin la mascareta de
protecció posada. Aquesta persona s’encarregarà de prendre la temperatura i anotar-la en un document de
control, així com omplir les dades amb el nom, cognoms i DNI de la persona que accedirà al camp, donant fe
de les dades indicades mitjançant la seva signatura.
4. Un cop signat el document, es realitzarà la rentada de mans mitjançant gel hidroalcohòlic que es facilitarà per
part de la persona de control.
5. En el cas de persones autoritzades per accedir a les instal·lacions que arribin un cop s’hagi iniciat l’entrenament i per tant ja no es disposi d’una persona de control a la porta d’accés, aquestes seguiran el mateix protocol esmentat abans.

Protocol d’accés a les instal·lacions i terreny de joc
1. Està prohibit fer servir vestuaris, grades o bancs per canviar-se o deixar bosses i/o similars, fent que les
bosses i/o similars es deixin a les proximitats de la banqueta ﬁns que se’ns faciliti un lloc per poder deixar-les.
En tot moment s’haurà de respectar la distància de seguretat ﬁns al moment d’accedir al camp.
2. L’ús de la mascareta és obligatòria en tot moment. En el cas dels jugadors, ﬁns que s’accedeixi a la gespa. En
el cas dels entrenadors, serà obligatori excepte quan hagin de donar indicacions als jugadors.
3. Per evitar encreuaments amb altres grups, tota persona autoritzada, evitarà travessar la línia divisòria del mig
del camp en la mesura del possible i per accedir o sortir de la gespa, s’intentarà deixar la separació suﬁcient i
no coincidir a l’única porta d’accés.
4. S’aconsella que cada persona autoritzada a entrar a les instal·lacions porti la seva pròpia ampolla d’aigua.

Protocol de sortida
1. No es poden fer servir ni els vestuaris ni les dutxes.
2. Tothom sortirà per ordre, sempre per grups i d’un en un per la porta corredissa situada en un dels córners.
3. Al ﬁnalitzar la jornada, tot el material es desinfectarà i es guardarà en els recintes habilitats.
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Protocol a seguir si existeix un possible símptoma de malaltia
compatible amb la COVID19

Si en els controls d´accés de temperatura es detecta algú amb alguna simptomatologia que pugui derivar a
sospitar de malaltia (estat febril, tos, diﬁcultat al respirar, mal en extremitats, etc), el procediment passarà per
donar avís al responsable de seguretat del camp, i aquest haurà de seguir les directrius que marca els documents/normatives que indica el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i haurà de:
1. Posar-se en contacte amb el servei d'atenció telefònica del departament de Salut o CAP de la seva població
perquè procedeixin a avaluar la seva situació, a través del 112 o del 061.
2. En cas de detectar-se símptomes durant la realització de l’entrenament, s’identiﬁcaran a tots els participants
de l’activitat en grup que hagin estat en contacte amb el participant afectat, per a poder realitzar un seguiment
i per avaluar la simptomatologia i prendre les decisions oportunes segons normativa sanitària.

Si es dona el cas d´un positiu per la COVID?
1. Si la persona afectada ha donat resultat de prova positiva, romandrà aïllada en el seu domicili, tal com indica
el Servei Català de Salut.
2. El responsable de seguretat del Club coordinarà les actuacions i mesures que siguin oportunes amb els
integrants del grup on hi havia la persona afectada en els últims 15 dies, mitjançant els llistats de control d'assistents.
3. Aturada immediata de la participació del grup en el camp, i és posarà en coneixement les accions de seguretat que es duran a terme per protecció de tothom, tal com indica la normativa de seguretat sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

