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1.- INTRODUCCIÓ – ACCIONS GENERALS
1.- PLANIFICACIÓ: Les dedicions d’obertura de les diferentes instal·lacions
municipals es prendran com a mínim 2 setmana abans, per realitzar les
tasques de mateniment d’estrés necessàries: desinfecció totes les zones,
espais, equipaments, elements; compliment diferents normatives
(microbiologia, legionel·la, acs, elèctric, gas, etc.). Senyalització zones
d’espera, zones d’ús, i fonamentalment el que dispose el Ministeri de
Sanitat en les publicacions de les ordres del BOE.
Per tant, este document entrarà en vigor en el momento de la seua
aprovació.
Aquest pla està vinculat a l’evolució de l’actual situación de pandèmia del
COVID19.
En qualsevol momento, aquest document podrà ser MODIFICAT, AMPLIAT
O ACTUALITZAT, per noves publicacions del Govern o de noves instruccions
de les autoritats pertinents.

2.- INCORPORACIÓ PERSONAL.
Personal propis funcionaris:
•
•
•

Protocol actuación en prevenció i seguretat laboral.
Entrega EPIS.
Protocol de neteja i desinfecció de totes els equips i instal·lacions i
atenció al públic.

Empreses prestadores de serveis:
•
•
•

Incorporació del personal del pavelló i poliesportius des del 8 de
juny.
Incorporació del personal de piscines des del 22 de juny.
Coordinació.

3.- ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS:
Per realitzar tasques de desinfecció i manteniment ordinari s’adquiriran
màquines d’ozó per la neteja, motxiles per desinfecció amb aigua i lleixiu,
dosificadors de gel hidroalcohòlic, esterilles desinfentats, senyalitzacions
d’espais de seguretat, pantalles en mostradors, etc. Etc.
Tot el material i equipament necessari i mentres continue l’Estat d’Alarma
s’efectuarà pel procediment exepcional d’emergència.
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4.- VIDEO CONFERÈNCIA AGENTS IMPLICATS: Consells, Empreses Serveis,
tècnics, consorci.
Nova normalitat: Reunions via zoom sectorials amb totes les entitats
esportives durant mes de juliol, per indicacions protocol a partir de la nova
temporada en setembre de 2020.

5.- COMPLIMENT NORMATIVA.
Aquest document tècnic está basat en les diferents directrius marcades pel
Govern en els diferents BOE i documents de recomanacions nacionals. Per
tan tés un document viu, que pot anar modificant-se en funció de
l’evoluació de la crisi provocada pel COVID19

6.- PROTOCOLS D’ACTUACIÓ.
L’Ajuntament d’Almussafes crearà un Comité de Gestió del Risc i Emergències
que atendrà les exigències de la fase establida per les autoritats sanitàries, i
definirà, especificarà i vigilarà el compliment de les mesures higienicosanitàries
adoptades al present document i que afectarà als usuaris per a l'accés a la Piscina
i a l’ús de l'equipament i infraestructura. Aquest Comité estarà format per:
1.
2.
3.
4.

Antonio González Rodríguez. Alcalde d’Almussafes.
Pau Bosch Alepuz. Regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes.
Mª Dolores Villarroya. Secretaria de l’Ajunrament d’Almussafes.
Alfonso López López. Director de l’Àrea d’Esports, Cultura, Educació i
Joventut.
5. Manuel Duart Boluda. Engenyier tècnic.
6. Javier Perpinyà. Engenyier Agrícola.
7. Ernesto Serrano. Cap de la policía Local.

Este grup de treball, mitjançant diferents reunions prèvies ha consensuat
les mesures a adoptar, així com marcar les directrius per fer cumplir totes
les mesures de seguretat i higiene. El treball de coordinación continuarà de
forma permanente per adaptar-se a les noves situacions, modificar o variar
accions i millorar-les.

7.- REGISTRE I CONTROL.
En totes les instal·lacions hi haurà un registre nominatiu, per dies i hores de
totes les persones que han assitit a les instal·lacions esportives.
Es controlarà que l’accés a les instal·laciones siguen en les condicions de
seguretat i higiene marcades per la normativa en vigor.
Es demanarà document que acredite la cita prèvia, així com dni o tarjeta
d’esports de l’Ajuntament d’Almussafes, amb l’objectiu de tindre
identificades a totes les persones.
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2.- FASES DESESCALADA ESPORTIVA

El “Pla per a la transició cap a una nova normalitat” aprovat pel Consell de
Ministres del 28 d’abril, al seu Anexe II, baix el títol “Previsió orientativa per a
l’alçament de les limitacions d’àmbit nacional establides en l’Estat d’Alarma, en
funció de les fases de transició cap a una nova normalitat, contempla les fases de
desescalada esportiva tant per a l’esport professional i federat com per a l’esport
no professional. El Govern d’Espanya ha previst el següent:
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A continuació es marquen les característiques i mesures de seguretat necessàries
per realitzar activitat física i esport en el període d’alarma. Inclús posterior a la
fase 0. Recomanacions establertes pel Col·legi Oficial de Llicenciats en E.Física i
CAFE de la C.Valenciana al pòster següent sobre el compliment de les 4 S.
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3.- VARIABLES A TINDRE EN CONSIDERACIÓ FASES

Se tendrá en cuenta los decretos que se aprueben en este

Respecte de les fases de desescalada i segons la información oficial publicada als
BOE fins cada moment, el règim comú aplicable a totes les activitats seran:

•Desinfecció i
higienització
personal i de les
instal·lacions.

•Seguretat,
autoprotecció i
distanciament social.

•Fins fase III no es
podrà viatjar altres
provincies

•Totes les limitacions
es podran afectar en
funció del que es
marque per l'Estat.

Respecte del esportistes professionals i federats, les recomanacions bàsiques
seran:
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Les dades que es presenten a continuación són una previsió i planificación en
funció de mesures de seguretat, responsabilitat, i garantia d’una pràctica
esportiva tècnicament en condicions que es marquen des del Ministeri de Sanitat
i les diferents entitats supramunicipals. Per tant, poden sofrir modificacions en
funció de les noves circunstàncies que aquesta crisi del COVID19 puga provocar.
Per detallar les accions premeses en cada FASE i cada àmbit d’activitat (personal,
laboral, Benestar Social, Educació, Ciència, Comerç, Activitats Culturals, Activitats
Esportives, Instal·lacions Esportives, etc) caldrà sempre remetre’s al que els
diferents BOE es publiquen per cada FASE i moment en rerència a aquesta crisi.
Les possibles FASES en les que es preveu es trobe la Comunitat Valenciana són:
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4.- PLANIFICACIÓ OBERTURA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
INSTAL·LACIONS A L’ÀIRE LLIURE I INDIVIDUALS
INSTAL·LACIÓ

DATA I HORARI

NECESSITATS

Poliesportiu Municipal

15 juny

Pol. Pistes tennis i pàdel

8 juny

Zona autet

8 juny

Pista Agility

8 juny

Moto club

8 juny

Tir al arc

8 juny

Zona camp de tir

8 juny

1. Protocol accesos.
2. Protocol desinfecció amb horaris,
equipaments i producte a utilizar.
(Instal·lacions zones verdes).
3. Protocol de manteniment.
4. Protocol sanitari.
5. Reserva online i prèvia.
6. Aprovació Normativa específica.
7. Aprovació preus públics.
8. Publicacions panels informatius
instal·lacions esportives.

Piscina d’estiu

27 de juny

INSTAL·LACIONS COBERTES I ESPORTS D’EQUIP
INSTAL·LACIÓ
Pavelló cobert – gimnàs

DATA HORARI

NECESSITATS

2 juliol

1. Protocol accesos.
2. Protocol desinfecció amb horaris,
equipaments i producte a utilizar.
(Instal·lacions zones verdes).
3. Protocol de manteniment.
4. Protocol sanitari.
5. Reserva online i prèvia.
6. Aprovació Normativa específica.
7. Aprovació preus públics.
8. Publicacions panels informatius
instal·lacions esportives.

Pavelló cobert ús – bàsquet
i rítmica

15 juny
Final
agost/principi
setembre

Camps de futbol

Idem Pavelló
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5.- RECOMANACIONS I NORMATIVA GENERAL EN
INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS
1.- Prèviament a l’obertura de cada instal·lació, equipament, utilització d’equips i
infraestructures esportives, estes s’hauran netejat, desinfectat i posades a punt.
2. Només s’obriran aquelles instal·lacions esportives quan es puga complir el que
s’indique al BOE en cada moment de cada fase o quan es troben a la nova
normalitat.
Es procedirà a la reopertura paulativa d’activitats i serveis.
Per tant, quan es puguen garantir les mesures de seguretat, sanitàries,
higièniques i d’un ús tècnicament correcte s’aniran obrint les demés
infraestructures.
3. En un primer moment s’obriran les instal·lacions a l’aire lliure i d’esports
individuals.
4. S’ha estipulat uns horaris per torns d’ús en cada instal·lació, així com el protocol
de neteja i desinfecció.
5. A priori i fins a noves instruccions, tota pràctica esportiva es realizarà
invididualment, i amb cita prèvia telefònicament o telemàticament, tal i com
s’explica més endavant en el present document. Conforme s’avançe en les fases
de desescalada a la nova normalidad, esta normativa s’adaptarà a les noves
mesures que siguen publicades pel Govern.
6. S’ha creat un protocol de neteja i desinfecció de cada instal·lació, així com un
protocol de tasques del personal que s’encarregarà de vigilar el compliment de
totes les mesures aprovades pel Ministeri de Salut, Govern Valencià i Ajuntament
d’Almussafes.
7. El distanciament social i la desinfecció dels usuaris serà norma fonamental per
a l’ús i corresponsabilitat de totes les persones.

8. Per fer servir este distanciament social, es reduïrà l’aforament de cada
instal·lació, com a mínim, en els percentatges que determine el Ministeri de
Sanitat en cada regulación que s’adapte en cada fase.
9. Es senyalitzaran els accesos, entrades, eixides, zones comuns, amb l’objectiu
d’evitar acumulacions de persones i que es puguen cumplir amb les normes de
seguretat i protección sanitària.
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10. Després de cada ús, es realitzarà una desinfecció i neteja de les zones comuns.
Per tant, durant tot el dia es realitzaran vàries desinfeccions i neteja de les
diferents zones comuns.
Así mateix, al final del dia es realizarà una altra neteja i desinfecció a fons de tota
la instal·lació, equipaments, elements, zones comunes, etc.
11. A partir del mes de NOVEMBRE, es podran obrir els vestidos i dutxes. A tal
efecte, hi haurà un aforament màxim per vestuari que en cap momento es podrá
superar. Cada usuari dispondrá de 15’ per realitzar una dutxa higiénica. Les
entitats, respecte de l’aforament establert, podran fer ús dels vestuaris i dutxes,
però caldrà que es planifique de forma que entre ús i ús d’equips quede 30’ per
poder desinfectar.
En el supost de que a octubre s’iniciaren algunes competicions oficials,
s’estudiaria en cada cas la possibilitat d’obrir, amb totes le mesures de seguretat,
els vestidors amb un aforament reduït.
12. Tampoc es podrà fer ús de les fonts d’ús públic, fins que es puga garantir les
mesures de seguritat i salut i el determine la normativa del Govern.
13. No es deurà compartir amb altres usuaris cap element: material esportiu,
botelles, aliments, etc
14. A l’entrada de cada instal·lació esportiva els usuaris deuran desinfectar-se les
mans, a tal efecte hi hauran dosificadors de gel hidroalcohòlic. Així mateix, es
desinfectaran les soles de les sabates.
15. Tant a l’entrada a les instal·lacions de pavelló i piscines, per tant es podrá
realitzar un control de temperatura corporal. No es permetrà l’accés a persones
que tinguen valors superior a 37.5º i s’anotarà la incidencia al llibre de registre i
es notificarà. (Recomanacions FVPM i Comité experts).
16. Serà OBLIGARORI l’ús de mascateres de protecció, segons les recomanacions
de les autoritats sanitàries, per part de totes les persones que es troben en la
instal·lació. Només en la pràctica esportiva i tal i com s’indica en la normativa
aprovada per la G.Valenciana, es podrà realitzar sense mascareta.
17. De forma general i sempre que siga possible, es realitzarà qualsevol pagament
amb tarjeta, amb l’objectiu d’evitar el contacte amb monedes i billets.
18. Serà obligatori l’ús de tovallola individual als espais esportius per protegit tant
als equipaments, resta d’usuris com a un mateix.
19. Es recomanarà, en la mesura de les possibilitats, no utilizar secadors de pèls
ni mans.
20. El temps màxim de permanència en les instal·lacions esportives s’ajustarà a
l’estipulat en cada momento per les autoritats sanitàries.
21. L’AFORAMENT de les instal·lacions estarà limitat en tot momento al número
de persones que garantisquen les distàncies de seguretat, en els percentatges que
marque el Govern i/o Ministeri de Sanitat, tant en activitats i serveis, com en els
espais públics. Aquests percentatges de reducción es podran vore afectades per
les diferents fases de desescalada i així com l’arribada a la nova normalitat. De
moment i com a norma general serà de 12 persones en cada sala d’activitats
dirigides, 18 en la sala de reunions/conferències.
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22. S’exigirà la puntualitat per accedir a les instal·lacions, atenent a la cita prèvia
i per respecte als trams horaris i a la resta d’usuaris. Igualment s’haurà de cumplir
hora estipulada d’eixida.
23. Per a un futur pròxim, es planificaran les accions necessàries perquè totes les
activitats, entrenaments, serveis puguen trasladar-se a l’exterior, es realitzaran a
l’aire lliure amb el distanciament entre persones, o bé habitalar altres espais que
permitisquen eixe distanciament.
24. Els magatzems de material esportiu específic romandran tancats, i solament
podrà accedir el personal de la instal·lació, sent aquest qui proporcione el material
requerit per les/us usuaris/As. Una vegada finalitzat l'entrenament, aquest
material serà depositat en la zona que es determine, i es procedirà a la seua
desinfecció.
25. Els programes d’activitats dirigides, atenent als criteris tècnics i de seguretat
marcades per les autoritats sanitàries, queden suspeses fins a la propera
temporada 2020-21. A partir de setembre de 2020 es reduiran els aforaments
perquè es puga garantir la distancia mínima, i com a norma general entre el 40%
i el 50%.
26. Respecte la realització d’events esportius i competicions oficials, s’aniran
estudiant i planificant en funció de les normes que es dicten per les autoritats
sanitàries, així com la viabilitat per poder garantir eixes mesures per part de
l’Ajujntament d’Almussafes. Com a criteri general, no es permetrà cap event o
competición esportiva oficial fins el 30 de setembre de 2020.
A priori, cada mes, es realitzarà una videoreunió entre l’Ajuntament i les difefents
entitats esportives locals. Trobada valorativa de la situación, on es prendran les
dedicions pertinents. Si la situació és positiva, es podran organitzar events a partir
de l’1 d’octubre i complim amb totes les recomanacions aportades des de
l’Ajuntament d’Almussafes. En este sentit caldrà garantir, en tot moment, el
distanciament social dels esportistes i públic (si hi haguera). A tal efecte, estarà
prohibit la celebració d’actes gastronòmics dins l’event que poguera produïr un
contacte permanent i inadequat de les persones participants.
Igualment en la celebració i entrega de trofeus, caldrà que aquesta es produisca
garantir les mesures de distanciament social.
En tot cas, es necessitarà informe i valoración tècnica per l’autorització per
organizar estes activitats esportives. A tal efecte, serà necessària la realització de
reunions tècniques amb l’Ajuntament per determinar el protocol d’acció per cada
evento o acte Esportiu a desenvolupar.
27. Els criteris i priorització d’accés a les instal·lacions, en base a la normativa
actual, seran:
a. Esportistes d’alt nivel (DAN)
b. Esportistes d’èlit i alt rendiment majors de 14 anys.
c. Federats majors de 14 anys.
d. Esportistes d’èlit o promoció menors de 14 anys.
e. Resta d’esportistes federats majors de 14 anys.
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f. Esportistes no federats.
g. Esportistes no federats menors de 14 anys.
28. A la nova normalitat i des de la nova temporda en setembre de 2020, es tindrà
en consideración les recomanacions i instruccions dictaminades pel Govern
Valencià que és que asumis les competències en esta situación de crisi. Entre elles
les més importants són:
1. Distàciament social.
2. Neteja i desinfecció de tota la instal·lació, equipaments i materials.
3. Mascareta en tot moment, exeptuant durant la práctica esportiva.
4. En cap instal·lació esportiva es podran realizar manifestacions festives,
gastronòmiques, etc. (queda prohibit menjar en cap instal·lació esportiva).
5. MÀXIMA PUNTUALITAT a l’hora de l’inici i fi de l’activitat.
29. ESPECTADORS: A priori i depenen de la situación, a partir de mitat d’octubre
es permetrà l’entrada d’espectadors NOMÉS EN COMPETICIONS. A tal efecte, tots
els club deuran garantir la seua col·laboració en anomenar a vàrios responsables
d’accés del públic i ubicación a les grades.
VORE NORMATIVA EN ANEXE.
Des del 17 d’octubre si la situación és positiva es facilitarà l’accés de public amb
el compliment de normativa (distància i ús de mascareta). A tal efecte es
senyalitzaran els espais on el públic pot sentar-se, accedir i eixir (zones diferents)
30. PER A TOTES LES ENTITATS, EN SETEMBRE CALDRÀ ESTUDIAR COM HAURAN
DE FUNCIONAR TOTES LES COMPETICIONS: HORARIS, PÚBLIC, UTILITZACIÓ
D’ESPAIS COM VESTIDORS, ZONES COMUNS, PROTOCOL DE NETEJA I
DESINFECCIÓ, ETC. PER TANT ESTÀ PREVIST L’ORGANTIZACIÓ DE NOVES
VIDEOCONFERÈNCIES SECTORIALS ESPORTIVES PER TINDRE INFORMACIÓ
ACTUALITZADA I PERMANENT.
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6.- CITA PRÈVIA – RESERVA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Tal i com s’indica a les diferents ordres estatals i amb l’objectiu d’ordenar la
pràctica esportiva, per accedir a les instal·lacions i espais esportius es realitzarà
mitjançant la reserva telemàtica i telefònica. Es prioritzarà sempre l’accés als
empadronats d’Almussafes.
a) TELEMÀTICAMENT
A la web municipal de l’Ajuntament d’Almussafes (www.almussafes.net), en
l’aplicació SERVIWEB.

Per realitzar l’Alta a l’aplicació

Es podrà presentar la sol·licitud per
correu eletrònic a:
almussafes_pa2@gva.es
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TELEFÒNICAMENT
Així mateix es podrà sol·licitar la reserva prèvia telefònicament cridant al Pavelló
Poliesportiu Municipal al 96 203 10 46 al següent horari:
MATÍ
VESPRADA

9 a 14 hores
15.30 a 21.30 hores

b) APLICACIÓ MÒBIL – APP CITA PRÈVIA

S’està teballant per facilitar als ciutadans una aplicación mòbil per la realització
de cita prèvia per a les piscines, sala de musculació, etc.
En este sentit, des del consorci d’esports del que forma part Almussafes, junt
l’empresa Valbit Ingenieria, amb la que es té contracte de manteniment del
programa DEPORVISION I SERVIWEB, s’ha generat un grup de treball per
l’elaboració d’una ferramenta ágil, ràpida, intuitiva, per poder possibilitar la cita
prèvia per part dels ciutadans de la millor forma possible. Aquesta ferramenta ja
está disponible en versió androit amb el nom de Vsports Almussafes.
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NORMATIVA BÀSICA PER A LA REALIZARCIÓ DE CITA PRÈVIA
1. Es prioritzarà la reserva als empadronats en Almussafes.
2. Les reserves es podran realitzar amb una semana d’antelació.
3. Des del dilluns al dimecres será el período només per als empadronats en
Almussafes, a partir del dijous l’aplicació estarà oberta a tots els usuaris
registrats en la base de dades d’esports, independentment de la seua
residencia, i fins que queden plaçes disponibles en quasevol instal·lació: pistes
de tennis, pàdel, piscines, etc i en funció de les limitacions indicades per la
normativa en vigor.
En el cas de què quede disponibilitat d’aforament, el dia d’abans s’obriran les
cites prèvies per a tot el públic, independentment del límit de cites setmanals.
4. Per poder realitzar cita prèvia l’usuari deurà estar registrat a la base de dades
del sistema informàtic que gestiona l’Ajuntament, per qüestions de la
legislación en vigor sobre protección de dades i per la necessitat de cumplir
amb la normativa de registrar qui utilitza les instal·lacions cada dia, cada hora
i en cada moment.
5. L’aforament establert vindrà determinat pel que s’indique en les diferents
ordres publicades i es publiquen al futur, o inclús més restrictives si així es
considera des de l’Ajuntament, per qüestions de mantindre la seguretat i les
millors mesures de seguretats en les seues instal·lacions publiques.
6. La reserva prèvia es podrá realitzar:
a) Per l’app que es crearà a tal efecte.
b) Pel programa SERVIWEB.
c) Telefònicament per aquelles persones que no disposen de dispositius
tecnològics per realitzar aquesta cita i persones que no disposen dels
coneixements.
7. Amb l’objectiu de que tots els ciutadans tinguen possibilitats per poder utilizar
les instal·lacions, només es podran realitzar:
En piscines d’estiu: tres reserves a la setmana, en horari de matí o vesprada.
En gimnàs 1 reserva diària d’una hora cada dia.

8. En la nova temporada, des de setembre de 2020, es mantindrà la cita previa
en totes les instal·lacions esportives (tennis, pàdel, gym, calistènia, frontó, etc).
Igualment es mantindrà una reducción de l’aforament i un control del mateix.
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7.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES EN ZONES VERDES.
Obertura 8 de juny
1. Inspecció tècnics Ajuntament que
determinaran
l’aforament
i
senyalització
oportuna
per
mantindre distàncies seguretat.

c) Complimentarà la planilla d’ús
diària, on s’apuntarà: el número de
persones que han estat en la
instal·lació,
número
de
soci,
desinfeccions realitzades per hores
que facilitarà l’Ajuntament.
d) Caldrà establir Pla de confinament
en cas de possibles positius així com
facilitar la informació corresponent.

2. Es realitzarà un protocol d’ús:
a) Desinfecció mans abans d’entrar,
durant i després.
b) Desinfecció de sabates a l’entrada.
c) Distanciament social mínim 2 m.
d) Gel hidroalcohòlic en la instal·lació.
e) Cartels que indiquen com
desinfectar-se
les
mans
i
recomanacions no tocar-se la cara,
no saludar-se, no compartir cap
material etc.
f) Ús de màscaretes/guants, etc
quan siguen necessàries.
g) No es podran utilitzar vestidors.
h) S’indicarà quan s’han de
desinfectar les diferents zones amb
aigua i lleixiu en proporció100:2.
3. Responsable del club compliment
protocol covid19
a) L’entitat anomenarà un o dos
responsables del protocol.
S’encarregarà del compoliment del
protocol.

4. Compliment del que es determine
pel Ministeri de Sanitat:
Independentment de les mesures
adoptades, l’Ajuntament i les
entitats compliran el que es
determine pel Ministeri de Sanitat,
en funció de l’avanç de les fases,
possibles rebots, etc.

Per cada una de les entitats que
utilitzen els espais esportius en
zones verdes, es realitzarà una fitxa
protocol d’ús. En ella es plasmaran
les
recomanacions
aforament,
neteja, desinfecció, manteniment,
control d’ús, etc. Realitzat pel Comité
de Seguretat.
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PROTOCOL D’ÚS ZONA TIR A L’ARC EXTERIOR
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

ZONA DE TIR A L’ARC

ENTITAT ESPORTIVA

CLUB DE TIR A L’ARC D’ALMUSSAFES

RESPONSABLE/S

L’entitat determinarà una o dos persones
responsables de l’entitat que s’encarregaran
del compliment de la normativa i totes les
accions necessàries.
L’entitat a través del responsable de l’entitat
establirà un sistema de cita prèvia per la
práctica esportiva individual.
No estarà permés l’ús dels vestuaris.
Es podrá fer ús dels condícies en les
instal·lacions, però l’entitat posarà els mitjants
perquè després de cada ús es pugen
desinfectar.
S’estabilirà un horari de matí i vesprada amb
control horaria de tots els assitents per dia.
També per donar temps a realitzar vàries
desinfeccions.
HI haurà un registre de les persones que han
utilizat les instal·lacions i que es facilitarà a
l’Ajuntament (Comité de Riscs) setmanalment.
Aquest registre servirà per poder localitatzar a
tots els assitents, socis del club, en el cas de
qualsevol alerta sanitària.
En la zona esportiva de tir, només podran estar
4 esportistes a la vegada i amb la separación de
seguretat oportuna.
En la nova normalitat i nova temporada es
permetrà un màxim de 30 persones en la
instal·lació.

RESERVA DE LA
INSTAL·LACIÓ
ÚS DE VESTUARIS
ÚS CONDÍCIES

HORARI

AFORAMENT EN CADA ESPAI
DE LA INSTAL·LACIÓ

OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

Es determinaran i es marcaran els accesos
d’entrada i eixida.
A l’entrada hi haurà una zona de desinfecció per
a cada usuari.
L’ajuntament facilitarà:
1. Dosificador de gel hidroalcohòlic.
2. Motxila de 15l. per es puga pulvoritzar
desinfecctant d’aigua i lleixiu en
proporició 1:50.
3. Les desinfeccions s’hauran de realitzar
conforme s’indica en la normativa
actual.
4. S’haurà de cumplir amb la normativa
especificada en el present document.
5. L’entitat i responsable, signaran
document
amb
la
sol·licitud
corresponent i indicacions respecte
protocol COVID19.
6. No es permet menjar en la instal·lació.
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PROTOCOL D’ÚS ZONA CIRCUIT AUTET
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

ZONA DE CIRCUIT AUTET

ENTITAT ESPORTIVA

CLUB AUTET ALMUSSAFES

RESPONSABLE/S

L’entitat determinarà una o dos persones
responsables de l’entitat que s’encarregaran
del compliment de la normativa i totes les
accions necessàries.
L’entitat a través del responsable de l’entitat
establirà un sistema de cita prèvia per la
práctica esportiva individual.
No estarà permés l’ús dels vestuaris.
Es podrá fer ús dels condícies en les
instal·lacions, però l’entitat posarà els mitjants
perquè després de cada ús es pugen
desinfectar.
S’estabilirà un horari de matí i vesprada amb
control horaria de tots els assitents per dia.
També per donar temps a realitzar vàries
desinfeccions.
HI haurà un registre de les persones que han
utilizat les instal·lacions i que es facilitarà a
l’Ajuntament (Comité de Riscs) setmanalment.
Aquest registre servirà per poder localitatzar a
tots els assitents, socis del club, en el cas de
qualsevol alerta sanitària.
En la zona esportiva d’autet, només podran
estar 4 esportistes a la vegada i amb la
separación de seguretat oportuna.
Fora de la zona esportiva, podran estar fins 2
persones per taula, amb les mesures de
seguretat indicades per la normativa actual.
Es determinaran i es marcaran els accesos
d’entrada i eixida.
A l’entrada hi haurà una zona de desinfecció per
a cada usuari.
L’ajuntament facilitarà:
1. Dosificador de gel hidroalcohòlic.
2. Motxila de 15l. per es puga pulvoritzar
desinfecctant d’aigua i lleixiu en
proporició 1:50.
3. Les desinfeccions s’hauran de realitzar
conforme s’indica en la normativa
actual.
4. S’haurà de cumplir amb la normativa
especificada en el present document.
5. L’entitat i responsable, signaran
document
amb
la
sol·licitud
corresponent i indicacions respecte
protocol COVID19.
6. No es permet menjar en la instal·lació.

RESERVA DE LA
INSTAL·LACIÓ
ÚS DE VESTUARIS
ÚS CONDÍCIES

HORARI

AFORAMENT EN CADA ESPAI
DE LA INSTAL·LACIÓ

OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
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PROTOCOL D’ÚS ZONA AGILITY
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

ZONA D’ÚS AGILITY

ENTITAT ESPORTIVA

CLUB D’AGILITY D’ALMUSSAFES

RESPONSABLE/S

L’entitat determinarà una o dos persones
responsables de l’entitat que s’encarregaran
del compliment de la normativa i totes les
accions necessàries.
L’entitat a través del responsable de l’entitat
establirà un sistema de cita prèvia per la
práctica esportiva individual.
No estarà permés l’ús dels vestuaris.
Es podrá fer ús dels condícies en les
instal·lacions, però l’entitat posarà els mitjants
perquè després de cada ús es pugen
desinfectar.
S’estabilirà un horari de matí i vesprada amb
control horaria de tots els assitents per dia.
També per donar temps a realitzar vàries
desinfeccions.
HI haurà un registre de les persones que han
utilizat les instal·lacions i que es facilitarà a
l’Ajuntament (Comité de Riscs) setmanalment.
Aquest registre servirà per poder localitatzar a
tots els assitents, socis del club, en el cas de
qualsevol alerta sanitària.
En la zona esportiva de tir, només podran estar
4 esportistes a la vegada per pista i amb la
separación de seguretat oportuna.
Fora de la zona esportiva, i en la nova
normalitat i nova temporada es permetrà un
màxim de 30 persones en la instal·lació.
Es determinaran i es marcaran els accesos
d’entrada i eixida.
A l’entrada hi haurà una zona de desinfecció per
a cada usuari.
L’ajuntament facilitarà:
1. Dosificador de gel hidroalcohòlic.
2. Motxila de 15l. per es puga pulvoritzar
desinfecctant d’aigua i lleixiu en
proporició 1:50.
3. Les desinfeccions s’hauran de realitzar
conforme s’indica en la normativa
actual.
4. S’haurà de cumplir amb la normativa
especificada en el present document.
5. L’entitat i responsable, signaran
document
amb
la
sol·licitud
corresponent i indicacions respecte
protocol COVID19.
6. No es permet menjar en la instal·lació.

RESERVA DE LA
INSTAL·LACIÓ
ÚS DE VESTUARIS
ÚS CONDÍCIES

HORARI

AFORAMENT EN CADA ESPAI
DE LA INSTAL·LACIÓ

OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
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PROTOCOL ZONA MOTOCROS
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

ZONA MOTOCROS

ENTITAT ESPORTIVA

MOTO CLUB ALMUSSAFES

RESPONSABLE/S

L’entitat determinarà una o dos persones
responsables de l’entitat que s’encarregaran
del compliment de la normativa i totes les
accions necessàries.
L’entitat a través del responsable de l’entitat
establirà un sistema de cita prèvia per la
práctica esportiva individual.
No estarà permés l’ús dels vestuaris.
Es podrá fer ús dels condícies en les
instal·lacions, però l’entitat posarà els mitjants
perquè després de cada ús es pugen
desinfectar.
S’estabilirà un horari de matí i vesprada amb
control horaria de tots els assitents per dia.
També per donar temps a realitzar vàries
desinfeccions.
HI haurà un registre de les persones que han
utilizat les instal·lacions i que es facilitarà a
l’Ajuntament (Comité de Riscs) setmanalment.
Aquest registre servirà per poder localitatzar a
tots els assitents, socis del club, en el cas de
qualsevol alerta sanitària.
En la zona esportiva de tir, només podran estar
4 esportistes a la vegada i amb la separación de
seguretat oportuna. En la nova normalitat i nova
temporada es permetrà un màxim de 30
persones en la instal·lació.
Es determinaran i es marcaran els accesos
d’entrada i eixida.
A l’entrada hi haurà una zona de desinfecció per
a cada usuari.
L’ajuntament facilitarà:
1. Dosificador de gel hidroalcohòlic.
2. Motxila de 15l. per es puga pulvoritzar
desinfecctant d’aigua i lleixiu en
proporició 1:50.
3. Les desinfeccions s’hauran de realitzar
conforme s’indica en la normativa
actual.
4. S’haurà de cumplir amb la normativa
especificada en el present document.
5. L’entitat i responsable, signaran
document
amb
la
sol·licitud
corresponent i indicacions respecte
protocol COVID19.

RESERVA DE LA
INSTAL·LACIÓ
ÚS DE VESTUARIS
ÚS CONDÍCIES

HORARI

AFORAMENT EN CADA ESPAI
DE LA INSTAL·LACIÓ

OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
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PROTOCOL D’ÚS ZONA CAMP DE TIR
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

ZONA CAMP DE TIR

ENTITAT ESPORTIVA

CLUB DE CAÇADORS ALMUSSAFES

RESPONSABLE/S

L’entitat determinarà una o dos persones
responsables de l’entitat que s’encarregaran
del compliment de la normativa i totes les
accions necessàries.
L’entitat a través del responsable de l’entitat
establirà un sistema de cita prèvia per la
práctica esportiva individual.
No estarà permés l’ús dels vestuaris.
Es podrá fer ús dels condícies en les
instal·lacions, però l’entitat posarà els mitjants
perquè després de cada ús es pugen
desinfectar.
S’estabilirà un horari de matí i vesprada amb
control horaria de tots els assitents per dia.
També per donar temps a realitzar vàries
desinfeccions.
HI haurà un registre de les persones que han
utilizat les instal·lacions i que es facilitarà a
l’Ajuntament (Comité de Riscs) setmanalment.
Aquest registre servirà per poder localitatzar a
tots els assitents, socis del club, en el cas de
qualsevol alerta sanitària.
En la zona esportiva de tir, només podran estar
4 esportistes a la vegada i amb la separación de
seguretat oportuna.
Es determinaran i es marcaran els accesos
d’entrada i eixida.
A l’entrada hi haurà una zona de desinfecció per
a cada usuari.
L’ajuntament facilitarà:
1. Dosificador de gel hidroalcohòlic.
2. Motxila de 15l. per es puga pulvoritzar
desinfecctant d’aigua i lleixiu en
proporició 1:50.
3. Les desinfeccions s’hauran de realitzar
conforme s’indica en la normativa
actual.
4. S’haurà de cumplir amb la normativa
especificada en el present document.
5. L’entitat i responsable, signaran
document
amb
la
sol·licitud
corresponent i indicacions respecte
protocol COVID19.
6. No es permet menjar en la instal·lació.

RESERVA DE LA
INSTAL·LACIÓ
ÚS DE VESTUARIS
ÚS CONDÍCIES

HORARI

AFORAMENT EN CADA ESPAI
DE LA INSTAL·LACIÓ

OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

24

PLA DE DESESCALADA, NOVA NORMALITAT I PROTOCOL ESPORTIU ALMUSSAFES 2020

8.- POLIESPORTIU MUNICIPAL I PISTES DE TENNIS I PÀDEL –
Obertura 8 de juny
Dins d’esta instal·lació esportiva,
s’obriran al públic les següents pistes:
1.
2.
3.
4.

Pistes de tennis.
Pàdel.
Frontó cobert pilota valenciana.
Frontó cobert nou (sempre que
s’haja recepcionat l’obra).
5. Pista correr 300 m.

De moment no estarà permitit l’ús de
les següents espacis:
1. Zona de calistenia.
2. Pista poliesportiva per esports
colectius.

25

PLA DE DESESCALADA, NOVA NORMALITAT I PROTOCOL ESPORTIU ALMUSSAFES 2020
VARIABLES

INSTAL·LACIONS (2 POLIESPORTIUS) – NOVA NORMALITAT I
TEMPORADA
TENNIS

RESERVA
INSTAL·LACIÓ

AFORAMENT

TEMPS A
L’INSTAL·LACIÓ
USO DE
VESTUARIS
HORARIS

NORMATIVA
ESPECÍFICA

NORMATIVA
GENERAL

PÀDEL

FRONTÓ

Per fer ús d’estes instal·lacions esportives caldrà
realitzar reserva previa en SERVIWEB programa
que es troba en la web municipal
www.almussafes.net.
Només es podrá realitzar 1 ús de 2 hores al dia per
cada persona.
L’esport a practicar ha de respectar, dins les
possibilitats el distanciament social, es permetrà
l’entrada:
a) En pistes de tennis un i pàdel màxim 4
jugadors. En escoles 6 jugadors +
entrenador.
b) En frontó un màxim de 4 persones.
Aquestes circunstàncies podrien canviar en funció
de les normes que puguen ser publicades a
posteriori.
Màxim 2 hores per persona i dia.

PISTA
CÒRRER
No caldrà
reservar amb
anterioritat.

Només es
podrán fer ús
del carrer 1 i
el número 4. I
limitat a 6
persones per
carrer.

El vestidors de la instal·lació estarán limitats per aforament visible
en cada porta d’accés.
Poliesportiu Municipal:
Dilluns a Dissabte de 9 a 14 h. i de 15 a 22 h.
Diumenge 9 a 14 h.
Pistes de tennis i pàdel:
Dilluns a Divendres de 15 a 22 h.
Dissabte de 9 a 14 h. i de 15 a 22 h.
Diumenge 9 a 14 h
Distància de 2m
Distància de Distància de Distància de
2m
2m
10 m entre
corredors.
Obligatori
seguir
un
sentit únic.
Es complicará el que s’ha marcat com a normativa genérica al punt 5
del present document.
Caldrà portar roba i indumentària esportiva i ja portar-la des de casa,
per tant no es permetrà canviar-se a peu de pista.
No es permet l’acompanyament, només l’entrenament a porta
tancada.
Estarà prohibit l’ús de bicicletes i patinets.
Per accedir a la instal·lació caldrà desinfectar mans i calçat, a tal
efecte hi haurà un control d’aforament que també será l’encarregat
de vetlar per la seguretat i será el responsable de fer cumplir la
normativa.
L’aforament és limitat, per tant si es finalitza la práctica esportiva
abans de 1 hora es recomanable eixir de la instal·lació.
Excepte per còrrer a la pista, caldrà portat tovallola que será utilitzada
per si cal sentar-se en els bans interiors de les pistes, tombar-se en
terra per realitzar estiraments i utilització d’altres elements comuns.
Les fonts de la instal·lació estaran tancades, per tant es recomana
beguda per hidratar-se constantment, individual i sense possibilitat
de prestar-la a altres usuaris.
Desinfecteu tot el material utilitzat, durant i una vegada finalitzada
l’activitat.
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9.- PAVELLÓ POLIESPORTIU – obertura 15 juny
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PAVELLÓ MUNICIPAL (PISTA PRINCIPAL)
APERTURA

HORARI

AFORAMENT
1 equip per pista (16)

15 juny

9 a 22.30 h dl a dv
9 a 22 ds i 9 a 14 dg

Agost horari especial de.
Setembre horari habitual

A determinar per la
pràctica esportiva
individual.

dilluns a dissabte de 10 a
14 i de 17 a 21h

ORGANITZACIÓ

MESURES DE SEGURETAT

ALTRES

Franges horàries:

Personal propi:

9 a 14 h.

a) Sempre amb EPIS
corresponents.

Es deurà deixar un temps
entre entrenaments mínim
de 15 minuts per permetre
entrades i eixides sense
acumulació d’esportistes.

15 a 22 h
Entrada i eixida:
Es determinaran una
entrada i exida diferents
per evitar contacte entrre
usuaris que eixen i els que
van a entrar.

Es podrá prendrà la
temperatura de l’usuari:
càmara tèrmica o pistola
de lectura ràpida.

Inscripcions:
Demanant cita prèvia
(internet/telefònica)

b) Atenció al públic amb
mampara.
c) Estora desinfectant a
l’entrada.
d) Totes les portes es
deuran mantindre obertes
o que es puguen obrir amb
peu o colze.

Desinfecció de cada
màquina: pes lliure, zona
de càrdio, zona
enternament funcional.

a) Aprovació Normativa
Específica: SÍ.
Per a l’usuari:
a) Utilització de
mascaretas.
b) Rentar-se les mans
contínuament.
c) Es deixarà una màquina
lliure entre usuaris, mínim
distància de 3 m.

Entre entrenaments de
diferents equips hi haurà
un temps que es dedicarà a c) Recomana no utilitzar
la neteja i desinfecció.
vestuaris.
d) Vestuaris tancats en
setembre
e) Obligatori ús gel
hidroalcòholic.
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b) Aprovació nous preus
públics:SÍ.
c) Equips de desinfecció i
neteja: SÍ
d) Dosificadors de gels
hidroalcòholics:SÍ:
1. Hall principal.
2. Zona vestidors a
l’entrada i eixida.
3. Pulvoritzadors de botella
amb desinfectants.

PLA DE DESESCALADA, NOVA NORMALITAT I PROTOCOL ESPORTIU ALMUSSAFES 2020
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PAVELLÓ MUNICIPAL (GIMNÀS) OPERTURA 1 JULIOL
APERTURA

HORARI

AFORAMENT
12 per hora des de
setembre

1 juliol

9 a 22.30 h dl a ds

Agost horari especial de
dilluns a dissabte

9 a 22 ds i 9 a 14 dg

ORGANITZACIÓ

MESURES DE SEGURETAT

Franges horàries:

Personal propi:

9 a 14 h.

a) Sempre amb EPIS
corresponents.

15 a 22 h
Entrada i eixida:
Es determinaran una
entrada i exida difernents
per evitar contacte entrre
usuaris que eixen i els que
van a entrar.

Es prendrà la temperatura
de l’usuari: càmara tèrmica
o pistola de lectura ràpida.

b) Atenció al públic amb
mampara.
c) Estora desinfectant a
l’entrada.

Demanant cita prèvia
(internet/telefònica)
1 Hora al dia per persona.

A partir de setembre es
podrá reservar 2 h per
persona al dia.

ALTRES

Desinfecció de cada
màquina: pes lliure, zona
de càrdio, zona
enternament funcional.

a) Aprovació Normativa
Específica.

d) Totes les portes es
deuran mantindre obertes b) Aprovació nous preus
o que es puguen obrir amb públics.
peu o colze.
c) Equips de desinfecció i
neteja.

Per a l’usuari:
Inscripcions:

40% aforament. Màxim 15
persones per hora.

a) Utilització de mascareta
quan siga necessari.
b) Rentar-se les mans
contínuament.
c) Es deixarà una màquina
lliure entre usuaris, mínim
distància de 3 m.
c) No utilitzar vestuaris.
d) Obligatori ús gel
hidroalcòholic a l’entrada
del recinte i dels vestidors.
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d) Dosificadors de gels
hidroalcòholics.
1. Hall principal.
2. Zona vestidors a
l’entrada i eixida.
3. Pulvoritzadors de botella
amb desinfectants.
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10.- MESURES PER L’OBERTURA CAMPS FUTBOL

E·s determinarà l’horari amb els clubs de futbol local, d’igual forma que altres
entitats d’esport colectiu com el bàsquet. En semblants condicions i mesures.
Atés ha finalitzat la temporada, es recomanarà l’inici dels entrenaments a partir
del mes d’agost.
Totes les condiciones de seguretat, mesures de control, aforament, vindran
determinades per la normativa que estiga en vigor.
NOVA TEMPORADA:
A partir del 15 d’agost s’iniciaran els entrenaments de la nova temporada del club
de futbol.
L’horari de la instal·lació será de dilluns a divendres de 16.30 a 22.30 h.
A partir de l’1 de setembre l’horari será l’habitual.
Com a criteris i normatives bàsiques es determinarà:
a) A partir del 15 d’octubre, el número màxim de jugadors entrenant en 1
camp de f11 serà de 30.. Per tant, no es podrá partir el camp per
l’entrenament de 2 equips al mateix temps.
b) L’ús dels vestuaris no es permetrà fins al 30 de setembre. A partir de l’1
d’octubre es valorarà a la videoreunió que es realitzarà a final del mes de
setembre.
c) Es deurà deixar un temps entre entrenaments mínim de 15 minuts per
permetre entrades i eixides sense acumulació d’esportistes.
d) Igualment es deuran planificar els partits de competición amb temps
suficiente entre ells perquè es puguen desinfectar les zones comuns.
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11.- MESURES PER L’OBERTURA DE LES PISCINES D’ESTIU

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PISCINES D’ESTIU
APERTURA
27 JUNY AL 31 AGOST

ORGANITZACIÓ
Franges horàries:

HORARI

AFORAMENT

9.30 A 21 H de dilluns a 30-50% en funció del que
diumenge
s’indique en fase III i nova
normalitat.
MESURES DE SEGURETAT

ALTRES

Personal propi:

2 TORNS MATÍ I VESPRADA
9.30 a 14:30 h.
16 a 21 h.

Abans de l’apertura, caldrà
realitzar manteniment de xoc i
a)
Sempre
amb
EPIS correctiu, amb hipercloracions
corresponents.
ACS’s i conductes, així com
b) Atenció al públic amb certificat d’anàlisi.
mampara.

c) Estora desinfectant a
Els usuaris deuran abandonar l’entrada.
la instal·lació a l’hora indicada, d) Totes les portes es deuran
així no es farà coincidir en els mantindre obertes o que es
d’entrada i donarà temps a puguen obrir amb peu o colze.
desinfectar platges i resta
d’equipaments.
e) Es realitzaran les medicions
4 vegades al dia, per
Entrada i eixida:
comprovar clor, ph, i la resta de
Es determinaran una entrada i paràmetres.

a)
Aprovació
Específica.

exida difernents per evitar Per a l’usuari:
contacte entrre usuaris que
eixen i els que van a entrar.
a)
Rentar-se
les
mans
contínuament.
Inscripcions:
b) 2 metres de separació
Mitjançant cita prèvia per web, respecte de la resta d’usuaris
app o telèfon.
excepte familiars que habiten
en la mateixa casa.

1. Hall principal.

b) Aprovació
públics.

cursos

nous

preus

c) Equips de desinfecció i
neteja.
d) Dosificadors
hidroalcòholics:SÍ:

de

gels

2. Zona vestidors a l’entrada i
eixida.
3. Pulvoritzadors de motxila o
zones
comunes
i
equipaments/vapor
aigua.
(gespa, fusta, sol)

No hi haurà apertura nocturna. c) No es podran utilitzar els Planificació
vestuaris.
previ:
No hi hauran
natació.

Normativa

Manteniment

d)
Obligatori
ús
gel 1. Plantar gespa i jardineria.
de hidroalcòholic a l’entrada del
2.
Pèrgoles
de
fusta
recinte i dels vestidors.
(impremació).
3. Colocació vimet en pèrgoles.
4.Etc.

30

PLA DE DESESCALADA, NOVA NORMALITAT I PROTOCOL ESPORTIU ALMUSSAFES 2020
En Relació al document de 5 de maig i posteriorment del 14 de maig de 2020 del
Ministeri de Sanitat sobre Recomanacions per l’apertura de l’activitat en les
piscines tras la crisi del COVID19, així com el document tècnic sobre
recomanacions per l’obertura de piscines de la FVMP, les messures a tindre en
consideració són:

a) Prevenció de riscos laborals de treballadors:
HI ha un protocol amb totes le messures de seguretat en prevenció de riscos
laborals, evaluació i messures a adoptar.
Hi hauran cartells d’higiene personal i protecció individual.
Coordinació de seguretat i higiene entre Ajuntament i empreses de serveis
especialitzades.

b) Ventilació d’espais tancats
Es recomana obrir portes i finestres, esperar 24 h. abans realitzar desinfecció.
c) Neteaj i desinfeccio mobiliari
Important abans de realitzar la desinfecció realizar una correcta neteja.
Identificar element sensibles: got, sureres, dutxes, material, vestuaris, rejilla
perimetral, farmaciola, filtres àire, pareds, taquilles.
Enumerar elements utilitzats: moxo, granera, mangueres apressió, barredera, etc.
Aportar fixa de dades de seguretat i recomanacions dels productes.
Es recomana l’apertura secuncial d’aixetes de dutxes, fonts, etc.

PLA DE NETEJA
1. Agranar i netejar les zones humides de banys, dutxes, vestuaris, llavapeus i
zones de trànsit dels banyistes.
2. Preparar i aplicar detergent per a realitzar rentada del mobiliari, dutxes,
baranes, i zones de trànsit dels banyistes.
3. Netejar i esbandir amb abundant aigua els productes aplicats en la rentada.
4. Preparar aplicar solució desinfectant d'acord amb els productes *virucidas
autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i segons les especificacions del
fabricant.
5. Netejar i esbandir la solució desinfectant aplicades en la desinfecció de les
superfícies.
6. Inspecció visual a càrrec del responsable, per a fer la deguda avaluació, control
i seguiment, comprovant que s'executen les anteriors activitats.
7. Per a les labors de neteja i desinfecció s'utilitzaran draps i materials d'un sol ús,
o bé es procedirà a la neteja i desinfecció adequada d'aquests.
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8. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats
es rebutjaren de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.
9. Els biocides a utilitzar per a la desinfecció de superfícies seran aquells de la
mena de producte 2, referits en l'annex V del Reglament 528/2012:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
Es podran utilitzar desinfectants com a dilucions de lleixiu 1:50 acabada de
preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat *virucida que es troben en
el mercat i que han sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
En l'ús d'aquests productes sempre es respectaran les indicacions de l'etiqueta.
10. En les tasques de neteja i desinfecció es prestara especial atenció a les zones
d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüent com a aixetes, baranes,
poms de portes, etc.

d) Bars i zones esportives
Es deurà complir amb les mesures de seguretat i desinfincció publiicades pel
Ministeri i Govern Central als protocols del seu sector.

d) Tractament de l’aigua i dels gots
1. Deputació física i química de l’aigua.
2. Renovació i aportació nova d’’aigua.
3. Controls periòdics complint els anexo Iy II RD 742/2013 i Decret 85/2018 del
Govern Valencià.

MESURES TRAS L’OPERTURA DE LA INSTAL·LACIÓ
Objectiu mantindre en un nivel ideal d’higiene en les instal·lacions
1. Compliment de la normattiva nacional i autonòmica.
2. Usuaris i treballadors han de complir amb el distanciament social i resta de
mesures recomendades.
3. Distància social, responsabilitat i resta de mesures recomanades. Recomanació pel principi de precaució: No entrada dels grups vulnerables (*) o si
ho fan que siga sota la seua responsabilitat. Possibilitat d'establir franja horària.
(*) persones majors de 60 anys i aquelles diagnosticades d'hipertensió arterial, diabetis, malalties
cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodeficiències i embarassades

4. Es crearà un registre de control i registre per covid19 i en document
d’autocontrol de l’instal·lació. Tots els usuaris que accedisquen a les piscines
quedaran registrat, poden ser localitzats si es produira algún problema sanitari.
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5. El personal de la instal·lació té la capacitat d’ndicar als usuaris l’incompoliment
de les presents normes i inclús invitar a abandonar la instal·lació a aquel que no
les respecten.

AFORAMENT I CONTROL ACCESOS
1. Respectar aforament.
2. Asegurar distanciament 2m dins i fora de l’aigua. Es marcaran espais en
l’exterior per mantindre distanciament social.
3. Aquest distanciament serà especialment important en la zona de recepció i
aseos i també en el cas de l’obertura de vestuaris.
4. Es proposa com mesura restrictiva d’aforament doblar la superficie per persona
als espais lliures i triplicar-la als espais coberts. Serà en funció de les piscines,
estructura i disposició, podran fer-se més restrictives.
En este sentit, i atenent a les piscines d’Almussafes, l’aforament màxima deuria
ser entre el 40% i el 50% de l’aforament normal. És a dir 280-350 persones, en
funció del que finalmente es determine per les properes publicacions dels BOE.
5. Caldrà marca línies a recepció que determinen un espai de 2 m entre les
persones que esperen al mostrador, així com a la porrta d’entrada.
6. La venda d’entrades i abonaments deuran limitar-se proporcionalment a
l’aforament permitit. Es donarà preferència als empadronats d’Almussafes.
7. Una vegada complete l'aforament establit, l'usuari no podrà accedir a la
instal·lació fins que no isquen altres usuaris. Serà el personal de control el
responsable de supervisar el nombre de banyistes en cadascun dels gots i
restringir els accessos als mateixos i d'acord amb la legislació vigent en cada
Comunitat Autònoma.
8. S’utilizaran portes d’accés diferents per l’entrada i l’eixida de la instal·lació.
9. A l’aparcament de la instal·lació també caldrà reotganitzar per mantindre la
distanciament social. Segon les recomanacions de la FVMP caldrà limitar entre el
30% i el 50%.
10. Per accedir al recinte, fins als 13 anys caldrà anar sempre acompanyat d’un
adult. A partir dels 14 anys es podrá accedir a les piscines amb autorització
paterna/materna o de tutor/tutora legal.

MESURES GENERALS PER ALS USUARIS
1. Els usuaris hauran de disposar de sistemes de desinfecció de mans (gels
hidroalcohòlics) i d'una bossa per a material d'un sol ús a l'entrada de la
instal·lació. El
2. Hi haurà un sistema obligatori de desinfecció de sabates a l’entrada.
3. Serà obligatori l’ús de xancles o calçat idoni per piscines dins del recinte,
excepte dins dels gots d’aigua.
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4. Favorir el pagament per targeta.
5. Es donaran missatges de prevenció mitjançant cartells i/o megafonia: bones
pràctiques d'higiene pública, dutxa prèvia, llavat de vestits i tovalloles de bany.
6. Tot el personal reforçarà higiene de mans i la seguretat.
7. Estarà prohibit botar a l’aigua des de l’exterior, per tant caldrà accedir pels
espais habilitats a tal efecte: escales verticals, escales progresives, etc.
8. Estarà prohibit materail com balons, tables, aletes, etc.
9. Caldrà dutxar-se abans i després del bany. A tal efecte s’utilitzaran les dutxes
ubicades en les platges del recinte de les piscines.
10. Els usuaris deuran dutxar-se abans i després del bany. A tal efecte utilitzaran
les dutxes d’exterior, sempre utilitzant xancles.
11. Cap usuari podrà banyar-se si té ferides obertes o si té infeccions en la pell o
en la vista.
12. No es permet:
a. L'entrada a menors de 14 anys si no van acompanyats de persones majors
d'edat que assumisquen la seua responsabilitat.
b. L'entrada d'animals.
c. L'entrada en platja de la piscina amb roba de carrer. És obligatori la utilització
del vestit de bany, no permetent-se vestits de bany i calçats utilitzats com a peça
de carrer.
d. Tirar o introduir en l'aigua peces de roba de cap mena.
e. Menjar en el recinte de la piscina corresponent a les platges i làmina d'aigua, o
introduir begudes amb el risc de vessar-se, excepte en les zones de pícnic
habilitades a aquest efecte.
f. Introduir elements de cristall o similar en tot el recinte de la piscina.
g. L'ús d'ulleres de busseig, aletes, matalassets, pneumàtics, etc., excepte en
activitats organitzades per l'Ajuntament d'Almussafes.
h. La utilització d'olis, *bronceadores i altres cremes que embruten l'aigua
contribuint a la degradació del servei. En tot cas els qui els utilitzaren es dutxaran
convenientment abans d'introduir-se en l'aigua.
i. Córrer per les platges de les piscines i els jocs molestos i perillosos.
j. Llançar-se a la piscina. Serà obligatori entrar per les escales habilitades a tal
efecte.

MESURES EN ZONES COMUNS I DE TRANSIT DELS BANYISTES
1. Seguretat d’almenys 2 metres de seguretat. Es senyalitzaran els espais de
forma horitzontal on es podran deixar els objectes personals com tovallola, bossa,
motxila, etc.
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2. Neteja en la zona d’estància i trànsit al menys 2 vegades al dia:
1r neteja i 2n desinfeccio.
3. Neteja i desinfecció de tot el mobiliari amb lleixiu amb disolució en aigua 1:50.
4. Es prohibirà l’ús de tumbones.
5. Neteja continua de les superfícies en contacte amb mans: panys, baranes.
6. Neteja contínua dels aseos que hauran d’estar dotats de: gel hidroalcòholic,
xabó, paper, paperes amb tapa de pedal, i cartell informatiu de com llavar-se les
mans.
7. Per seguretat, els vestidors de les piscines d’Almussafes es mantindran tancats
Només en casos excepcionals i motivats podran ser utilitzats mantenint distància
de 2 m i amb un aforaments super reduït.
8. Condícies. En tot moment dotats de sabó i/ o solucions hidro-alcohòliques,
paper d'un sol ús i papereres amb tapadora i pedal. Cartell informatiu visible sobre
la correcta rentada de mans

QUALITAT DE L’AIGUA
1. Compliment dels Decrets per a piscines nacionals i autonòmics.
2. Tres fases:
a) Regulació ph.
b) Desinfecció: Segons la OMS, un desinfectant com el clor per damunt de 0,5 ppm
i amb un ph per baix de 8, durant un mínim de 30m elimina el coronavirus.
c) Medicions constants: Al menys 1 cada hora.
3. Els tobogans i elements recreatius estaran tancants al públic, en un primer
moment. A partir del 13 de juliol i sempre tota la situación estiga controlada, es
podrá fer ús del tobogà de formar individual i amb la máxima seguretat.
Hi haurà un control de 2 metres dins de l’aigua.

MODIFICACIÓ PREUS PÚBLICS:
•

Disminució del pase només per empadronats un 25%.

•

Eliminació dels abonaments.
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12.- PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ EN LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
1.- Es realitzaran, mínimament, totes les tasques de neteja i desinfecció
estipulades en les ordres publicades per les diferents fases, així com les
recomanacions aportades pels diferents organismes oficiales, utilitzant els
productes adecuats i certificats contra el COVID19. (art. Del 4 al 6 de les ordres
399 i 414/2020 sobre mesures higièniques)

2.- Es realtzaran totes les tasque de neteja estipulades al plec de condicions per
part de l’empresa prestadora del servei GSD S.L.

3.- Abans de l’apertura de qualsevol instal·lació es realitzarà una neteja a fons i
posterior desinfecció de tots els espais, elements, equipaments, zones comunes,
etc.

4.- Com en totes les intal·lacions hi ha una reserva prèvia, i zones horàries entre
usos i usos, durant este temps es realitzaran totes les tasques de desinfecció
necessàries tal i com s’estipula en la normativa vigente. S’utilitzarà els
desinfectants aprovats i publicats pel Ministerir i fonamentalment lleixiu en una
concentración de 1:50.

5.- Es tindrà especial atenció en la neteja i desinfecció dels punts crítics de la
instal·lació on major contacte es producir amb altres usuaris:

ELEMENT
RECEPCIÓ

CODÍCIES

ACCIONS
Sòls
Punts d'informació al públic
Panys de portes.
Taulells
Asegurar ventilació adequada
Sòls
Lavabos
Aixetes
Inodores
Urinàries
Dispensador de sabó
Dispensador de paper higiènic
Escombretes
Espills
Dispensador de paper
Secamans elèctric
Asegurar ventilació adequada
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ZONES COMUNS

ZONA DE BANYS

FARMACIOLA

TERRASSES

Sòls
Interruptors
Parets
Portes
Poms
Finestres
baranes
Cadires
Dutxes exteriors
Baranes
Escales
Canal perimetral
Platges
Gespa artificial
Aixetes
Llitera
Lavabo
Porta
Material d’ús.
Panys
Ventilació adequada
Etc.
Taules
Cadires
Pasamans
Escales
Sòls
Baranes
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13.- LEGISLACIÓ
Orden SND/370/2020 de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben
desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf

Plan para la transición hacia una nueva normalidad, de 28 de abril, aprobado en
Consejo de Ministros.
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicion
NuevaNormalidad.pdf

Anexo II del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Previsión
orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional
establecidas en el Estado de Alarma, en función de las fases de transición a una
nueva normalidad.
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_AN
exo%20II%20FASES.pdf

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede
realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/snd380/dof/spa/pdf

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones
para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura
de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

FAQs para deportistas profesionales durante la Fase 0.
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/202005/FAQs%20Deporte%20%28Fase%200%29_0.pdf

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la
vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y
profesionales.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf
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Prevención sanitaria e higiene: Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente al la exposición al SARSCoV-2
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Guía de la Fase 1. Documento
del 9 de mayo.
https://www.lamoncloa.gob.es/covid19/Documents/09052020_Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf

FAQs para preguntas y respuestas en materia deportiva para fase 1.
http://fedas.es/el-csd-publica-la-guia-de-preguntas-y-respuestas-faqs-para-la-fase-i/

Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del
COVID 19. Documento del 14 de mayo.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/recomendacionesAperturaPiscinas.pdf

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/16/snd414/dof/spa/pdf

Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Guía de la Fase 2. Documento
del 17 de mayo.
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Documents/17052020_Plan_Transicion_Guia_Fase2.pdf

Document Recomanacions per actuar front a la COVID-19 en activitats
relacionades amb el salvament i socorrisme. Real Federació Espanyola de
Salvament i Socorrisme (RFESS). 17 de maig. Document avalado por la FEMP.
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Document meures sobre les recomanacions per l’opertura de l’activitat en les
piscines tras la crisi del covid-19. Document enviat per la FVMP de data 18 de
maig.

Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la que es regula les condicions per a
l’ús obligatori de mascareta durant la situación de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

Protocolo para las instalaciones acuáticas de uso público en un contexto de
próxima apertura debido a la COVID 19. Documento donde se han adherido
multitud de empresas y asociaciones del sector y profesionales del ámbito de la
gestión del deporte de fecha 21 de mayo de 2020.

Circular sobre Seguritat en Piscines per a l’estiu de 2020, remés a l’Alcaldía de
l’Ajuntament d’Almussafes, per part del Secretari Autonòmic de Seguretat i
Emergències, de data 22/05/2020.

Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Guía de la Fase 1. Documento
del 23 de mayo.
https://www.lamoncloa.gob.es/covid19/Documents/23052020_Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf?fbclid=IwAR0N94x2Icbs
M42ChaYqGte3EIWhY4tv_fORztYPEKXprUEkjnyJ8IUj3N0

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf

Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/dof/spa/pdf

DECRET 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, de regulació i
flexibilització de determinades restriccions, en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana, establides durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la
fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf
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ACORD de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a
la Covid-19.
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/2020_4770.pdf

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, d’adopció de mesures relatives a centres de serveis socials de caràcter
residencial davant de la situació sanitària ocasionada per la Covid-19, en l’àmbit
de la Comunitat Valenciana [2020/4768]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/2020_4768.pdf

Resolució de 26 de juny de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, d’adopció de mesures addicionals complementàries de prevenció i
protecció en matèria d’activitat esportiva, en aplicació de l’Acord de 19 de juny,
del Consell, contra la Covid19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/26/pdf/2020_5003.pdf

Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, de modificació i adopció de mesures adicionals i complementàries de
l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció font a la Covid19.
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf

14.- ASESSORAMENT I CONSULTES

Davant qualsevol dubte, l’Ajuntament d’Almussafes, a
través de la seua Àrea d’Esports, posa a disposición de
la ciutadania un servei d’asessorament de dubtes
relacionades amb la práctica esportiva.

ALMUSSAFES_GDP@GVA.ES
EL DIRECTOR DE L’ÀREA D’ESPORTS, CULTURA, EDUCACIÓ I JOVENTUT
Alfonso López López
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15.- ANEXES
16.1.- POLIESPORTIU

A) Entrada AL POLIESPORTIU

B) Eixida DEL POLIESPORTIU

C) CONTROL ACCÉS i DESINFECCIÓ
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16.2.- PAVELLÓ POLIESPORTIU

A) Entrada al PAVELLÓ I SALA DE BILLAR

B) Eixida del PAVELLÓ I SALA DE BILLAR

C) CONTROL ACCÉS i DESINFECCIÓ
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16.3.- POLIESPORTIU TENNIS I PÀDEL

A) Entrada a PISTES DE TENNIS I PÀDEL

B) Eixida A PISTES DE TENNIS I PÀDEL

C) CONTROL ACCÉS i DESINFECCIÓ
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16.4.- PISCINES D’ESTIU

A) Entrada a PISCINES D’ESTIU

B) Eixida de PISCINES D’ESTIU

C) CONTROL ACCÉS i DESINFECCIÓ
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DECLARACIO RESPONSABLE COVID-19
COORDINADOR ESPORTIU/ PRESIDENT
Declaració Responsable de normes d'ús i consentiment de la persona que ostenta
la coordinació esportiva/president per a entrenar en les Instal.lacions Municipals
Esportives (EDAT) de l’Ajuntament d’Almussafes.
Nom i cognoms:
DNI:
Càrrec:
Club al qual pertany:
CIF:
Mitjançant aquest document, com a persona que ostenta la coordinació esportiva
assignada per l'entitat a la qual represente, declare que he sigut degudament
informat que la decisió d'utilitzar les instal·lacions esportives, amb la finalitat de
realitzar les activitats previstes per a la preparació esportiva de
l'esportista/esportistes als quals entrene, és fruit d'una decisió personal i
conjunta, en la qual hem pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis i
efectes de l'entrenament, al mateix temps que els riscos per a la salut que
comporta l’actual situació de pandèmia.
MANIFESTE:
a) No haver estat en contacte amb persones infectades en els últims 14 dies
ni tindre simptomatologies com ara tos, febre, alteracions del sabor i/o
olfacte, ni ser persona pertanyent a col.lectius de risc.
b) Que he sigut adequadament informat de les mesures que he de tindre en
compte per a reduir els riscos, i sé que els responsables de les
instal.lacions no poden garantir la plena seguretat en les instal.lacions en
aquest context.
c) Que he sigut informat i advertit sobre els riscos que podria patir si contrac
la malaltia COVID-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que
podria comportar no sols per a la meua salut, sinó també per a la dels
altres.
d) Em compromet a seguir les directrius del Club o entitat esportiva on
exercisc la meua activitat, de les autoritats sanitàries, que conec
degudament, així com les recomanacions indicades en la instal.lació,
federació corresponent i el meu metge.
e) Entenc el risc i la possibilitat d’infecció per COVID-19, i soc conscient de les
mesures que he d’adoptar per a reduir la probabilitat de contagi.
f) Declare, fent ús dels drets garantits per la llei, la meua intencio d’usar les
instal.lacions esportives, assumint personal i individualment totes les
conseqüéncies i responsabilitats.
g) Així mateix, em compromet a informar al club i al gestor de la instal.lació
en cas de donar positiu per Covid-19 jo mateix o algún dels esportistes als
qual entrene, per tal que es prenguen les mesures necessàries.
En cas d’incompliment de aqualsevol dels aspectes abans esmentats, no podré
accedir a la instal.lació esportiva per a realitzar els entrenaments fins a una altra
ordre de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes.
Data i signatura:
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DECLARACIO RESPONSABLE COVID-19
INDIVIDUAL PER A MENORS
Declaració Responsable de normes d'ús i consentiment a menors
per a entrenar en les Instal.lacions Municipals Esportives (EDAT) de l’Ajuntament
d’Almussafes.
Nom i cognoms del/la menor:
DNI:
Tutor/a legal:
DNI:
Mitjançant aquest document, com a tutor/a legal de l'esportista menor d'edat,
declare que he sigut degudament informat que la decisió d'utilitzar les
instal·lacions esportives, amb la finalitat de realitzar les activitats previstes per a
la preparació esportiva de l'esportista, és fruit d'una decisió personal i conjunta
amb la persona que ostenta la coordinació esportiva del club al qual pertany el/la
menor, en la qual hem pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis i
efectes de l'entrenament al mateix temps que els riscos per a la salut que
comporta l'actual situació de pandèmia
MANIFESTE
1. No haver estat el/la menor en contacte amb persones infectades en els
últims 14 dies, no tindre simptomatologies com ara tos, febre, alteracions
del sabor i/o olfacte, ni ser persona pertanyent a col·lectius de risc.
2. Que he sigut adequadament informat de les mesures que ha de tindre en
compte el/la menor per a reduir els riscos, i sé que els responsables de les
instal·lacions no poden garantir la plena seguretat en les instal·lacions en
aquest context.
3. Que he sigut informat i advertit sobre els riscos que podria patir el/la
menor si contrau la malaltia Covid-19, així com les conseqüències i
possibles seqüeles que podria comportar no sols per a la seua salut, sinó
també per a la dels altres.
D'acord amb les manifestacions anteriors:
• Em compromet a seguir les directrius del Club o entitat esportiu on
exercisca l'activitat el/la menor, de les autoritats sanitàries, que conec
degudament, així com les recomanacions indicades en la instal·lació,
federació corresponent i el meu metge.
• Entenc el risc i la possibilitat d'infecció per Covid-19, i sóc conscient de
les mesures que ha d'adoptar el/la menor per a reduir la probabilitat de
contagi.
• Declare com a tutor/a de el/de la menor, fent ús dels drets garantits per
la llei, la meua intenció d'autoritzar l'ús de les instal·lacions esportives
per el/la menor, assumint personal i individualment totes les
conseqüències i responsabilitats.
• En cas d'incompliment de qualsevol d'elles, no podrà el/la menor accedir
a la instal·lació esportiva per a realitzar els entrenaments fins a una altra
ordre de l’Àrea d’Esports de l'Ajuntament d'Almussafes.
Data i signatura:
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DECLARACIO RESPONSABLE COVID19 INDIVIDUAL
Declaració Responsable de normes d’ús i consentiment per a entrenar en les
Instal.lacions Municipals Esportives (EDAT) de l’Ajuntament d’Almussafes.
Nom i cognom:
DNI:
Mitjançant aquest document, declare que he sigut degudament informat que la
decisió d’utilitzar les instal.lacions esportives amb la finalitat de realitzar les
activitats previstes per a la preparació de l’esport al qual entrene és fruit d’una
decisió personal, en la qual he pogut valorar i ponderar conscientment els
beneficis i efectes de l’entrenament al mateix temps que els riscos per a la salut
que comporta l’actual situació de pandèmia.
MANIFESTE:
a) No haver estat en contacte amb persones infectades en els últims 14 dies
ni tindre simptomatologies com ara tos, febre, alteracions del sabor i/o
olfacte, ni ser persona pertanyent a col.lectius de risc.
b) Que he sigut adequadament informat de les mesures que he de tindre en
compte per a reduir els riscos, i sé que els responsables de les
instal.lacions no poden garantir la plena seguretat en les instal.lacions en
aquest context.
c) Que he sigut informat i advertit sobre els riscos que podria patir si contrac
la malaltia COVID-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que
podria comportar no sols per a la meua salut, sinó també per a la dels
altres.
d) Em compromet a seguir les directrius del Club o entitat esportiva on
exercisc la meua activitat, de les autoritats sanitàries, que conec
degudament, així com les recomanacions indicades en la instal.lació,
federació corresponent i el meu metge.
e) Entenc el risc i la possibilitat d’infecció per COVID-19, i soc conscient de les
mesures que he d’adoptar per a reduir la probabilitat de contagi.
f) Declare, fent ús dels drets garantits per la llei, la meua intencio d’usar les
instal.lacions esportives, assumint personal i individualment totes les
conseqüéncies i responsabilitats.
g) Així mateix, em compromet a informar al club i al gestor de la instal.laciò
en cas de donar positiu per Covid19, per tal de que es prenguen les
mesures necessàries.
En cas d’incompliment de aqualsevol dels aspectes abans esmentats, no podré
accedir a la instal.lació esportiva per a realitzar els entrenaments fins a una altra
ordre de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes.
Data i signatura:
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ANEXE II. NORMATIVA UTILIZACIÓ DE GRADES
A partir de mitat d’octubre les entitats esportives podran fer ús de les GRADES de
les Instal·lacions Esportives Municipals. NOMÉS EN PARTITS DE COMPETICIÓ.
L’utilització de les grades durant els entrenaments, de moment, estaran prohibits.
Per poder utilitzar les grades, les Entitats Esportives tindran que sol·licitar per escrit
al registre d’entrada a l’Ajuntament d’Almussafes. Indicaran les persones
responsables designades pel control i garantia del compliment de tota la
normativa i protocols covid19 establit, tanmateix especificaran que es
responsabilitzaran de fer cumplir les normes al públic assitent.
A tal efecte, sempre hi hauran dos responsables per cada club i partit.
1.- Un dels responsables serà el CONTROLADOR D’ACCESOS.
Aquest haurà d’estar en la porta d’accés establit per l’Ajuntament, que serà
diferent de les portes d’eixida.
Se’l facilitarà una taula, cadira, estora desinfectant de sabates i hidroalcohol per
a les mans.
Entre les seues funcions estarà:
•
•
•

•

•
•
•

Tots els espectadors deuran entrar ordenadament.
Serà obligatori que es desinfecten mans i soles de les sabates.
Serà fonamental que els espectadors siguen puntuals. S’obrirà al públic
les grades 15’ abans d’iniciar el partit i una vegada este s’haja iniciat ja no
es podrá entrar.
Caldrà que ompliga el full de Control d’Accés a Grades, facilitat per
l’Ajuntament amb les següents dades: club, equip, dia i hora del partit,
nom i cognoms, dni i telèfon dels espectadors de l’equip local per una
banda i de l’equip visitant per una altra.
Entregarà la fulleta de NORMATIVA BÀSICA i indicarà la zona reservada per
al públic local i per al visitant que obligatòriament serà en espais separats.
Arreplegarà la declaración responsable de cada jugador/entrenador de
l’anexe I del present document.
Es podrá realitzar un control de temperatura corporal. No es permetrà
l’accés a persones que tinguen valors superior a 37.5º i s’anotarà la
incidencia al llibre de registre i es notificarà. (Recomanacions FVPM i
Comité experts).
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2.- L’altra persona de l’entitat será el CONTROLADOR DE GRADES.
Entre les seues funcions estarà:
•

•

•
•
•

Controlar l’aforament que en cap momento es podrà superar. Actualment
no podrà superar els seients habilitats, és a dir, aproximadament entre el
40-50% d’aforament total.
Exceptes els responsables/controladors, els espectadors no podran estar
de peu, ni transitar per la instal·lació, només accedir als aseos en cas que
siga necessari.
Si un espectador abandona les grades, ja no podrà tornar a accedir a eixe
partit.
Controlarà el distànciament social, la distribució del públic i l’estricte
compliment de la normativa establerta.
No es permés menjar, beure ni fumar en les grades.
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