CE VENDRELL OK LLIGA

PLA D’ACTUACIÓ ESPECÍFIC COVID-19 EN DIES DE
PARTIT DE L'EQUIP OK LLIGA DEL CE VENDRELL
El CE VENDRELL OK LLIGA està compromès amb el compliment de la normativa vigent de les
activitats esportives que porta a terme. En aquest sentit, es marca com a important el vetllar per la
seguretat i salut de les persones que intervenen en els dies de partit de l'equip OK LLIGA.
En aquest sentit informa que, davant les últimes notícies sobre la propagació del COVID-19, i seguint
les recomanacions donades per les administracions públiques, la Junta del CE VENDRELL OK LLIGA
ha procedit a realitzar un pla d'actuació específic en dies de partit de l'equip OK LLIGA, per minimitzar
la possibilitat de transmissió del COVID-19, per evitar el contagi entre les persones que hi actuen o en
cas de detectar-se una persona portadora.
Aquest pla s'ha ampliat als possibles contagis del COVID-19 entre els membres del CE VENDRELL
OK LLIGA i les persones alienes d’altres clubs.
Se seguiran les indicacions i recomanacions del protocol de l'Ajuntament del Vendrell, acceptat per
part del Club d'Esports Vendrell, i dels protocols de pràctica esportiva en fase de represa de les
Federacions (FECAPA i RFEP) http://www.fcpatinatge.cat/ca/atencio-als-clubs/circulars.
ABANS D’ANAR AL PAVELLÓ
Si presentes qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat al respirar, etc.) que pogués estar
associada amb el COVID-19 no has d'acudir al partit, i has d’informar al delegat del CE VENDRELL
OK LLIGA, i contactar amb el telèfon d'atenció al COVID-19 o amb el teu centre d'atenció primària i
seguir les seves instruccions. No pots acudir a jugar fins que et confirmin que no hi ha risc per a tu o
per als altres.
Si has estat en contacte estret o has compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb
una persona afectada pel COVID-19, tampoc has d'acudir al partit, fins i tot en absència de
símptomes, per un espai de al menys 14 dies. Durant aquest període has de fer un seguiment per si
apareixen signes de la malaltia.
Cal que l'equip contrari enviï al correu electrònic cevendrell@hoqueivendrell.com la llista provisional
de jugadors convocats i dels membres del cos tècnic i de la Junta directiva que tenen previst assistir
al Pavelló Municipal.
Cal que abans d’accedir a les instal·lacions facis entrega deL COMPROMÍS RESPONSABLE PER A
L'ÚS D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS (s'adjunta document annex).
Cal que abans d’accedir a les instal·lacions facis entrega de les fitxes federatives dels que participen
al partit.
ACCÉS AL PAVELLÓ
La mascareta és obligatòria per a tothom dins de la instal·lació, tret de si es fa pràctica esportiva..
Les mascaretes són una mesura de protecció addicional, sempre que s’utilitzin correctament, però en
cap cas no substitueixen les mesures de prevenció més efectives: mantenir la distància de seguretat
respecte a les altres persones i la higiene de mans freqüent.
És imprescindible accedir a la instal·lació amb puntualitat, segons l’horari establert.
L'entrada i la sortida de la instal·lació es farà de forma esglaonada evitant aglomeracions i
creuaments entre equips (veure croquis).
S’ha de mantenir la distància de seguretat, actualment, d'1,5 metres an l’entrada de la instal·lació.

Hi haurà líquid desinfectant (gel hidroalcohòlic) a l’abast de tothom a l'entrada de la instal·lació, és
obligat aplicar-se’n a les mans.
L’accés a les instal·lacions, només està autoritzada a esportistes, equip tècnic, membres de la Junta
del CE VENDRELL OK LLIGA i personal degudament autoritzat (autoritats, premsa, sanitaris,
seguretat).
DINS DEL PAVELLÓ
Es podrà fer ús dels vestidors i de les dutxes els dies de partit de l'equip OK LLIGA ja que es disposa
de sis vestidors que permeten garantir les distàncies de seguretat sanitària i es preveu una neteja i
desinfecció després del seu ús.
Els àrbitres disposaran d'un vestidor individual als quals també es preveu una neteja i desinfecció
després del seu ús.
S’ establirà un responsable de cada equip que serà l’encarregat de treure i guardar el material i així
evitar entrades i sortides del magatzem.
El CE VENDRELL OK LLIGA es responsabilitza de la neteja i desinfecció del seu propi material abans
i després del partit.
Els usuaris han de seguir les indicacions i les recomanacions de seguretat i higiene que puguin indicar
les autoritats competents en la matèria.
DURANT ELS PARTITS
S’haurà de respectar l’aforament màxim permès (actualment porta tancada al públic).
A la mesura del possible es mantindrà una separació mínima d'1,5 metres, tret del moment del joc.
Els entrenadors hauran d’utilitzar en tot moment la mascareta, a excepció que facin pràctica esportiva.
Es recomana a tots els esportistes i entrenadors que facin ús d'una ampolla d’aigua per a ús individual
i una tovallola.
Al finalitzar el partit els esportistes hauran de sortir per la porta indicada a tal efecte, evitant
creuaments amb la resta d’usuaris.
El CE VENDRELL OK LLIGA tindrà identificat en tot moment les persones que accedeixin al Pavelló
Municipal el dia de partit mitjançant el document de REGISTRE PER LA TRAÇABILITAT D'ACCÉS A
LA INSTAL·LACIÓ.
Serà necessari el rentat habitual i constant de mans mitjançant la solució hidroalcohòlica així com
aigua i sabó que es disposarà en tots els espais comuns de la instal·lació.
El material i l’equipament esportiu propi haurà desinfectar-se abans del seu ús, d’acord amb les
instruccions acordades i publicades pel departament competent, i en especial les autoritats sanitàries.
Es recomana dur a terme una neteja i desinfecció del calçat abans d’entrar al recinte esportiu.
L’ús de mascareta és obligatori en tot moment per a tots els participants (inclou delegats/ tècnics/
auxiliars/ treballadors/ voluntariat/ públic) a excepció dels esportistes i àrbitres durant la pròpia
pràctica esportiva. Així mateix les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat
respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació
de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin
alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització, estaran exempts de l’ús obligatori de la
mascareta.
Als vestidors s’haurà de mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres entre esportistes. S'habilitaran
tres vestidors per equip en el cas que calgui utilitzar-los.
Es comunicarà i informarà els participants aliens del present PLA D’ACTUACIÓ ESPECÍFIC COVID19 EN DIES DE PARTIT DEL'EQUIP OK LLIGA CE VENDRELL.
En cas de detectar-se persones que presentin símptomes relacionats amb el COVID-19, s’impedirà
l’accés a la instal·lació.
S’organitzaran els fluxos d’accés per tal d’evitar aglomeracions que impedeixin mantenir les distàncies
de seguretat.

Es sectoritzaran les grades per tal d’evitar aglomeracions i mantenir les distàncies interpersonals
d'1,5 m o 2,5 m2 si no són persones convivents.
CONDICIONS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA
Presentació de llicències esportistes.
Mantenir la distància interpersonal de seguretat d’1’5 m o 2’5m 2 tant per entrar com per sortir de la
pista.
Diferenciar l’entrada de la sortida i a ser possible que siguin creuades.
Deixar una separació de seguretat d’1’5 m o 2’5m2 a les banquetes.
Separació mínima d’1’5 m o 2’5 m2 entre la taula d’anotadors i la zona d’expulsats.
Evitar el contacte a les salutacions (equip contrari, àrbitres...).
Els dispositius electrònics del marcador i de l’acta del partit només la podran fer servir les persones
autoritzades i amb desinfecció de mans prèvies i posteriors.
Neteja i desinfecció de material i espais comuns després de cada jornada amb especial atenció a
mobiliari, banquetes i útils freqüents.
ACCÉS DE LA PREMSA
Els mitjans que vulguin cobrir el partit s'hauran d'acreditar enviant un missatge a
premsa@hoqueivendrell.com amb un termini màxim de 24 hores abans del seu inici. A l'accés al
Pavelló Municipal es farà un REGISTRE PER LA TRAÇABILITAT D'ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ dels
professionals de premsa que hi assiteixin i control de temperatura corporal.

CONTACTE DEL RESPONSABLE
La persona responsable del compliment d'aquest Pla i interlocutor amb el titular de la instal·lació
municipal (Ajuntament del Vendrell), autoritats sanitàries, federacions esportives i agents de
seguretat, és el delegat del CE VENDRELL OK LLIGA: Celso Portela, tel. 609484434.
TELÈFONS D'ATENCIÓ SANITÀRIA

