PROTOCOL OBERTURA DE L’ESTADI MUNICIPAL JOAN PIJUAN
PER A LES ACTIVITATS DEL CE ALTAFULLA
Introducció:
El Centre d’Esports Altafulla és el club de futbol del poble i per norma general, la seva temporada
esportiva es duu a terme entre el 15 d’Agost i el 15 de Juny. Fora d’aquestes dates la instal·lació
romandrà tancada, excepte que el Club sol·liciti de forma expressa a l’Ajuntament realitzar una activitat
d’interès esportiu per la ciutadania.
Aquest protocol s’estableix el 8 de Juliol del 2020, en vistes a la propera temporada esportiva, i tenint en
compte que anirà patit variacions si així ho indiquen les autoritats sanitàries o ho considera oportú el club
i l’Ajuntament.
Durant la temporada esportiva, les entrades al recinte seran a les hores que s’especifiquen al quadrant
esportiu (durant la resta de temps la porta romandrà tancada), per tal de poder controlar l’aforament.
Els pares i mares seran els encarregats d’acompanyar als usuaris fins a les graderies. Allí els futbolistes
quedaran sota la responsabilitat dels monitors. Aquests controlaran el bon ús de l’espai o el material, i que
tothom compleixi amb les normes.

Mesures prèvies a la posada en marxa:
- S’haurà netejat i desinfectat profundament la instal·lació abans de l’obertura, pel personal de neteja de
l’ajuntament.
- S’utilitzarà la ventilació natural.
- Es dotarà de material d’higiene i sanitari pels usuaris: sabó als W.C. públics, papereres, polveritzadors
amb desinfectant, dosificadors de mans amb hidrogel.
- Explicació al personal dels nous protocols i adaptar el Pla de Prevenció de Riscos a la nova situació.

Mesures relatives a la neteja i desinfecció:
- Es col·locaran cartells i/o avisos en llocs visibles en la instal·lació per informar i recordar als usuaris i
treballadors l'obligació de complir les mesures d'higiene i protecció establertes per l'autoritat sanitària.
- Es farà especial èmfasi en la freqüència de neteja i desinfecció de superfícies d'alt contacte, com la barra
del bar, les baranes, el material d'entrenament, els poms, així com en tots els elements d'ús recurrent.
- Es disposarà gel hidroalcohòlic a l’entrada dels vestidors pel rentat de mans inicial/final dels usuaris.
- Es garantirà la reposició constant de sabó als dosificadors dels lavabos per a facilitar el rentat de mans.
- S’incrementarà el protocol de revisió de papereres i retirada de residus.

Mesures relatives a la seguretat i a les normes d’ús:
- Es garantirà el distanciament físic que es marqui per protocol en iniciar la temporada esportiva.
Aquest distanciament serà l'adoptat en els principals països de la Unió Europea.
- No hi haurà servei de vestidors ni dutxes.
- Els W.C. públics es podran utilitzar entrant de un en un.
- No es poden utilitzar les aixetes. Cal promoure l'ús individual d'ampolles d'aigua o begudes isotòniques.
- Es mantindran obertes, en la mesura del possible, les portes d'accés als espais tancats o els finestrals dels
vestuaris per facilitar la ventilació.
- Es repartiran en punts estratègics dosificadors d’hidrogel.
Mesures i obligacions dels usuaris/es:
- L’entrada a la instal·lació quedarà supeditada a la disponibilitat de places d’aforament.
- Obligació de complir les mesures d’higiene i protecció establertes per les autoritats sanitàries en vers la
Covid19. Es obligatori per l’entrada i la sortida del recinte la utilització de mascareta. No serà obligatori
pels esportistes mentre es fa l’activitat.
- Apel·lem a la responsabilitat de l’usuari i la seva honestedat en fet que no utilitzarà el recinte esportiu
en cas de tenir símptomes compatibles amb la Covid19 o hagi tingut contacte amb persones malaltes del
mateix. A tal efecte els pares/mares dels menors, i els usuaris majors d’edat, signaran la declaració
responsable del club.
- És prendrà la temperatura corporal a cada jugador/a abans d’entrar al terreny de joc. Per poder accedir,
els participants han de presentar una temperatura inferior a 37,5º
- Cal venir canviat de casa, sabent que no està disponible el servei de vestidors ni dutxes.
- Es recomana portar els objectes personals indispensables, sempre en una motxilla d’ús personal.
- Els usuaris que no compleixin amb les indicacions o les mesures establertes, podran ser expulsats.
- El personal de l’estadi i els responsables de l’activitat, podran procedir en cas de necessitat, i d’acord als
protocols interns de seguretat, al tancament preventiu d’alguns espais i, fins i tot, de tota la instal·lació, en
cas de considerar alguna anomalia que pugui afectar la seguretat dels propis o usuaris.

Mesures específiques per als entrenaments i partits:
- Durant l’activitat els usuaris hauran de seguir, de forma addicional i tenint en compte la situació actual,
el següent protocol:
A. Caldrà que entrin a l’estadi amb mascareta i que passin de un en un pel passadís de la graderia.
B. L’entrada és realitzarà per les portes habituals (zona del costat del bar) i la sortida es realitzarà per la
porta gran (davant de l’institut). Mai al revés, per evitar creuaments d’usuaris.
Queda absolutament prohibit entrar a l’estadi o al terreny de joc fora de l’horari d’entrenament establert
per a cada secció i sense que el responsable del club hagi pres la temperatura als participants.
Tampoc podran entrenar o jugar aquells futbolistes, groc i negres o rivals, que no hagin omplert la
declaració responsable.
C. El club disposarà d’un responsable que prendrà la temperatura a tots els usuaris amb un termòmetre
abans de cada entrenament o partit.
Els usuaris que presentin una temperatura corporal superior a 37.5º no podran accedir.

D. El club, mitjançant la junta o els coordinadors, controlarà que els usuaris participants han signat la
declaració responsable adjunta a al full d’inscripció i la declaració de la FCF que podeu trobar al Portal
del Federat.
E. Cada usuari s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’iniciar l’activitat.

F. Els responsables del club desinfectaran el material esportiu abans de cada ús.
G. Segons normativa de la FCF descrita a la “Circular num. 1”, per garantir la traçabilitat i seguretat, tots
els usuaris i públic assistent, hauran de signar un model de declaració responsable i registre, aportant-hi
nom, cognoms, número de DNI, telèfon i hora d’entrada a l’estadi.
Aquestes dades seran tractades de forma confidencial. La seva exclusiva finalitat és adoptar les mesures
necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus.
H. Abans d’iniciar la temporada esportiva, o durant la mateixa, s’adequaran les actuacions
que ja hi ha establertes adaptant-les a les exigències del moment.
Pel bon funcionament i seguretat, preguem compliu amb totes les mesures proposades.
És responsabilitat de tothom!
Gràcies per la vostra col·laboració.

