
  

MESURES DE SEGURETAT I D’HIGIENE -PREVENCIÓ COVID-19 

 
 

 

 

 

 

 

Seguint les normatives i indicacions del Govern de la Generalitat i les autoritats sanitàries per l’aplicació de les mesures de 

seguretat i d’higiene en relació a la prevenció del Covid-19, als nostres equipaments seguim el següents protocols: 

 

 És obligatori l’ús de la mascareta en tots els espais i circulacions, amb l’excepció del moment de realitzar la pràctica 

esportiva o altres activitats controlades. 

 

 Es pren la temperatura a tots els usuaris socis/no socis que accedeixen a les instal·lacions. Amb una mesura de 37º 

i/o superior, no es permet l’entrada. 

 

 S’han reforçat els suports de desinfecció i dispensadors de gel hidroalcohòlic en diverses zones d’ús comú i 

d’activitats, a més de sistemes de neteja ambiental per ozó a través de la climatització i de catifes desinfectants. Cal 

recomanar i incentivar als nostres esportistes perquè en facin ús. 

 

 S’han habilitat recorreguts de circulació interna, per accedir o sortir de les instal·lacions, evitant la coincidència de 

pas. És obligatori seguir els circuits de circulació per desplaçar-nos per les instal·lacions.  

 

 El servei de vestidors i dutxes funcionaran amb normalitat sempre garantint les distàncies entre esportistes i no està 

permès deixar estris personals, roba o altres objectes als vestidors. Es recomanable que els esportistes es dutxin a 

casa. 

 

 Assistència públic en competicions. Pot accedir públic en competicions de les nostres seccions sempre i quan 

l’aforament no accedeixi del 50% del total permès i respectant les mesures de distanciament 1,5 metres entre els 

assistents. Es responsabilitat dels coordinadors, entrenadors així com, el personal del GEiEG present, vetllar perquè 

les mesures es compleixin.  

 

 Protocol d’actuació en cas de símptomes per part d’algun dels nostres esportistes: 

. Comunicacio del pare/mare/tutor de qualsevol malestar o malaltia de l’esportista al coordinador de cada 

secció/activitat i abstenir-se de portar l‘esportista a l’activitat. 

. El coordinador haurà de comunicar al responsable de mesures d’higiene i seguretat del GEiEG (Josep Falgueras) de 

la situació i mantenir el grup estable d’aquell esportista, realitzant l’activitat amb normalitat però intentant aïllar-los 

de la resta de grups, fins que no tinguem el resultat del PCR. 

. Un cop es tingui el resultat de la prova, informar al responsable de mesures d’higiene i seguretat, per tal que aquest 

doni per finalitzat el seguiment (Negatiu) o activi el protocol de seguiment (Positiu).   

 

 Protocol Full de declaració responsable COVID-19 

No és necessari que els/les esportistes que només realitzen activitat a les nostres instal·lacions i són socis/es signin 

el full d’auto responsabilitat. Si que es necessari que ho signin tots aquells que competeixen en instal·lacions alienes 

a les del GEiEG així com, tots els equips i esportistes d’altres clubs que competeixin a les nostres instal·lacions.  

. Esportistes del GEiEG: El coordinador farà arribar el document (document adjunt) a tots els esportistes i un cop els 

tingui signats els farà arribar a la secretaria de direcció esportiva per tal que siguin arxivats. 

. Esportistes d’altres clubs que participin en alguna activitat esportiva en les instal·lacions del GEiEG: Hauran d’omplir-

lo a la recepció de la instal·lació abans d’accedir-hi. 

 

*Aquests protocols són susceptibles a revisió i variació en funció de l’evolució de la situació sanitària i de les normatives 

oficials 

*El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la expulsió o aplicació del dret d’admissió a les instal·lacions del GEiEG 

 


