ANNEX 2 PROTOCOL CAMPS DE FUTBOL COVID-19
PROTOCOL CAMPS MUNICIPALS DE FUTBOL COVID-19

1.

INTRODUCCIÓ.

El següent document esdevé una guia per establir unes mesures de seguretat
que s’hauran de seguir per fer ús dels camps municipals de futbol de Ca la
Guidó i Can Borell durant els entrenaments i partits de competició de la
temporada 2020-2021 i que s’iniciaran durant el mes d’agost de 2020.
2.

REUNIÓ INFORMATIVA.

Abans de l’inici de les activitats es portarà a terme una reunió informativa
amb totes les entitats esportives usuàries de les instal·lacions esportives
municipals per donar a conèixer l’aplicació d’obligat compliment d’aquest
protocol.
3. ELS CAMPS MUNICIPALS DE FUTBOL.
Els camps municipals de futbol disposen d’un protocol intern d’obertura de
l’equipament per fer ús durant els entrenaments i partits de competició durant
la temporada 2020-2021. Aquest protocol ha estat validat pel departament
de Protecció Civil de l’Ajuntament de Blanes adaptant-se en la seva totalitat
a les normatives dictades per les autoritats competents.
4. ARRIBADA ALS CAMPS MUNICIPALS DE FUTBOL i PRESA DE TEMPERATURA.
Obligat compliment que tothom (organitzadors i participants de 6 anys en
endavant) portin la mascareta posada.
Abans d’accedir al camp de futbol els organitzadors heu de prendre la
temperatura, d’obligat compliment a tots els i les participants i persones
integrants a l’activitat.
Camp de Can Borell:
Trobada i presa de temperatura: Zona skate park.
Camp Ca la Guidó:
Trobada i presa de temperatura: Pista esportiva.
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Única i exclusivament pot accedir dins la instal·lació esportiva municipal els
organitzadors de l’activitat i els/les participants. La instal·lació roman tancada
al públic.
En l’apartat 8 del Protocol general s’especifica el funcionament d’accés a les
instal·lacions per part del públic.

5. ACCÉS A LA INSTAL.LACIÓ.
Una vegada presa la temperatura cada entitat, juntament amb els
participants mantenint la distància personal, es dirigirà a les portes d’accés
del camp. Aquest accés es farà per grups de convivència/categories/equips
i de forma esglaonada.
Accés camp de futbol de Ca la Guidó: entrada per la porta del costat dret.
Accés camp de futbol de Can Borell: entrada per la porta del costat del
skate park.
Per accedir a la instal·lació, entrenadors inclosos, caldrà que tothom es
netegi les mans amb gel hidroalcohòlic que hi haurà a la instal·lació, per tal
efecte.
6. ACCÉS TERRENYS DE JOC.
Abans d’entrar:
En els espais comuns, abans d’accedir al terreny de joc del camp de futbol,
cada participant s’haurà de canviar el calçat de carrer pel calçat esportiu
(obligat compliment). I els participants es podran treure la mascareta.
No es pot portar el calçat esportiu de casa.
Deixar les motxilles/bosses a un lateral del camp, atès que els vestidors
romandran tancats.
Obligat compliment respectar els aforaments permesos de les instal·lacions.
7. ACCÉS ALS SERVEIS (WC).
Es faran ús dels serveis públics.
En els serveis (WC) només hi pot accedir 1 persona. Caldrà rentar-se les mans
amb sabó i secar-se amb paper.
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8. SORTIDA ACTIVITAT.
Camp de futbol de Can Borell: sortida per la porta de la Crta. de Malgrat.
Camp de futbol de Ca la Guidó: sortida porta part exterior.
9. NETEJA I DESINFECCIÓ MATERIAL
Cada entitat, al finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el material,
en cas que aquest s’hagi hagut de compartir, seguint el protocol
corresponent.
10. MESURES DE SEGURETAT
És d’obligat compliment les disposicions establertes en aquest protocol, i
seguir totes les mesures de seguretat, neteja i desinfecció recollides per
l’Ajuntament de Blanes així com per part de les autoritats competents, cas
contrari l’Administració tindrà potestat per sancionar el seu incompliment.
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