AJUNTAMENT DE RÒTOVA
Instal·lacions esportives
PROTOCOL COVID19
Ajuntament de Ròtova
- A les instal·lacions esportives es podrà realitzar activitat esportiva individual, d’equip i
de contacte, respectant les mesures de seguretat i higiene establides per les
autoritats sanitàries, especialment en relació amb el manteniment de la distància
mínima de seguretat, sempre que siga possible, la higiene de mans i l’etiqueta
respiratòria.
- Així mateix, es podran realitzar activitats físiques en grups mantenint la distància de
seguretat establida per les autoritats sanitàries i sempre que no se supere l’aforament
màxim que estableix l’apartat següent.
L’aforament per a les pistes de futbet i per al camp de futbol serà límitat.
Els aforaments dels altres serveis no esportius de què puga disposar la instal·lació es
regiran per la seua normativa específica.
- Les persones o entitats titulars de la instal·lació senyalitzaran de manera visible, i en
els accessos de cadascuna de les dependències, tant els metres quadrats disponibles
en la zona com l’aforament màxim permés.
- En cadascun dels accessos a la instal·lació s’indicaran, de manera visible, les
instruccions d’ús d’aquesta, i, en concret:
o L’ús d’elements de protecció individual: màscara, higiene de mans,
desinfecció del material utilitzat i distància de seguretat, sempre que siga
necessari.
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o Es pot fer ús dels vestidors però no es pot fer ús de les dutxes.
o Disponibilitat de solució hidroalcohòlica i altres materials per a la higiene
personal.
o El material d’ús esportiu el durà cada persona.
-

Amb la finalitat de facilitar la protecció de la salut de les persones esportistes, s’haurà
de garantir la distància mínima de seguretat i no se superarà la proporció de 2,25 m²
per cada persona usuària.

- Per a la desinfecció de les mans es procuraran dispensadors de gel hidroalcohòlic
accessibles a les persones usuàries de la instal·lació, i seran les persones o entitats
titulars d’aquesta les responsables d’assegurar el funcionament correcte i de procurar
el manteniment adequat.
- La persona o l’entitat titular de la instal·lació haurà de garantir els elements de
protecció dels treballadors i les treballadores del centre.
- Cal respectar les normes d’ús habitual de les instal·lacions esportives: ús de calcer
reglamentari, no introduir menjar en el terreny de joc, etc.

…
Basat en la 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 Covid-19.
[2020/5003]
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