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PROTOCOL COVID DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAPPONT
(15 de març de 2020)
Aquest document recull les mesures que s’han d’aplicar per la reobertura i ús de les instal·lacions
esportives municipals. Per la seva redacció s’ha tingut en compte les recomanacions i indicacions de
la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEiAF), a les indicacions de l’Ajuntament de
Lleida i les del Departament de Salut. Aquest document s’anirà actualitzant en la mesura que es rebin
noves indicacions de les autoritats pertinents.
Objectius del protocol
El principal objectiu d’aquesta guia és l’obertura i establir una normativa d’ús de la instal·lació del
Pavelló Municipal de Cappont de Lleida amb les màximes garanties possibles quant a salut, seguretat
i higiene.
Qui pot utilitzar la instal·lació?
-

-

El personal tècnic (entrenadors i cos tècnic) i esportistes dels diferents clubs, professors i
estudiants d’instituts i escoles, o entitats de la ciutat de Lleida amb prèvia autorització de la
Regidoria d’Esports i Activitat Física.
El personal administratiu dels diferents clubs amb autorització prèvia.
El personal tècnic i federatiu pel desenvolupament de les diferents competicions (àrbitres,
taula, etc.).
Públic general als partits de competició oficial que estableix la Secretaria General de l’Esport.
Responsables i usuaris de les diferents activitats esportives d’entitats amb autorització prèvia.

Què es podrà fer?
-

-

Entrenaments, partits i activitats esportives sempre que siguin amb grups estables i sempre
amb un entrenador/entrenadora o responsable.
Ús de serveis (WC)
Ús de vestidors.
Accés de públic a partits de competició oficial que estableix la Secretaria General de l’Esport.
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Accés a la instal·lació
-

-

-

-

Abans d’entrar a la instal·lació es farà el control de temperatura amb termòmetre digital. En
el cas que la temperatura sigui superior a 37,2 graus, aquesta persona haurà d’abandonar la
instal·lació i el club o l’entitat haurà de prendre les mesures necessàries segons el seu protocol
i informar a la Regidoria d’Esports i Activitat Física. En els dies de partit, seran els clubs qui han
de tenir responsables a la porta per prendre la temperatura.
En l’entrar a la instal·lació es realitzarà rentat de mans amb solucions hidroalcohòliques
situades en els accessos al mateix i desinfecció del calçat (catifa desinfectat que es troba a la
instal·lació).
Qualsevol persona que entri a la instal·lació haurà d’utilitzar mascareta i seguir en tot moment
les indicacions dels cartells penjats a la instal·lació. L’única excepció serà els esportistes o
usuaris que estiguin realitzant pràctica esportiva.
No podran accedir a la instal·lació els familiars dels esportistes durant els entrenaments.
En la mesura del possible l’entrada a la instal·lació serà esglaonada per evitar aglomeracions i
l’alta concentració de persones, tant dins com fora de la instal·lació.

Accés a grades
-

Partits de competició oficial que estableix la Secretaria General de l’Esport., es permet l’accés
de públic. L’aforament màxim del pavelló estarà limitat a 30%.
El número de seients disponibles segons distància entre persones i pista de joc és de 13.

Normativa d’ús
-

-

-

El club o entitat esportiva es comprometrà a tenir registre d’ús dels diferents esportistes i
personal en les diferents franges horàries d’entrenament per poder tenir registre de
traçabilitat.
El club o entitat esportiva farà signar a persones esportistes un document
d’autoresponsabilitat que guardarà el mateix club.
Pel control d’aforament en els dies d’entrenament hi haurà un mantenidor (amb les mesures
de protecció establertes) que serà l’encarregat d’obrir/tancar la instal·lació i donar les
indicacions necessàries. En dia de partit, serà el Club qui haurà de controlar l’aforament de la
instal·lació i el compliment de la normativa.
El Club o entitat designarà un Responsable de prevenció i higiene, que és qui ha de supervisar
el compliment de la normativa.
El club o entitat farà un registre de tot el públic que accedeix als partits.
El club o entitat esportiva es farà responsable de la neteja i desinfecció del material que
s’utilitzi per les persones esportistes dels seus clubs o entitats esportives.
Ús de vestidors als partits de competició oficial que estableix la Secretaria General de l’Esport,
amb limitació al 30%. A la porta de cada vestidor es col·locarà cartells amb el número de
persones que poden accedir.
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Recomanacions
Pel que fa als entrenaments, es recomana prioritzar aquelles dinàmiques individuals i de tecnificació
que evitin al màxim ¡, en la mesura del possible, el contacte físic entre esportistes i permetin el
manteniment de la distància de seguretat.
Pel que fa a les entrades i sortides, es recomana que les persones que s’encarreguin de portar i recollir
als esportistes, segueixin estrictament les mesures en matèria de salut:
-

Mantenir la distància mínima entre elles de 2 metres.
Fer ús de la mascareta.
Evitar reunions o trobades i que l’entrada i sortida dels esportistes sigui fluida.
Seguir els protocols dels clubs o entitats dels quals formen part; així, les indicacions dels tècnics
i del personal responsable.
Seguir les indicacions dels/les mantenidors/es de les instal·lacions esportives municipals i dels
cartells informatius.
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