PROTOCOLO COVID-19 IV TROFEO INTERNACIONAL ENTRE PONTES
PONTEVEDRA - 17/07/2021

DEPORTISTAS/PERSOAL TÉNICO

COMPETICIÓN

PROTOCOLO COVID-19 IV TROFEO INTERNACIONAL ENTRE PONTES

UBICACIÓN DAS FURGONETAS E REMOLQUES DOS CLUBES NO LUGAR DA COMPETICIÓN
Os clubs terán un espazo debidamente sinalizado, onde se procederá á descarga de material e a aparcar a furgoneta e o remolque do
club.
TRASLADO DO MATERIAL DENDE O REMOLQUE ATA A ZONA DE EMBARQUE
 O material debe permanecer dentro da zona designada a cada club ata que chegue o momento do embarque.
 O/a deportista de camiño ó embarque terá que circular sempre pola súa dereita.
 Manterase en todo momento a distancia de seguridade interpersoal de 1.5m, e ademáis, o uso da masacarilla é obrigatorio ata o
momento do embarque.
 Seguiranse as indicacións do persoal da organización.
PERMANENCIA DOS/AS DEPORTISTAS E DO STAFF DURANTE A PROBA
 Manterase en todo momento a distancia de seguridade interpersoal de 1.5m, e además, o uso da mascarilla é obrigatorio en todo
momento.
 Prohibirase o acceso á zona portuaria a calquera persoa que sea allea á proba ou non vaia competir. Só poderán acceder
deportistas, persoal federativo, staff técnico dos clubes, persoal de seguridad e da organización.
 Os/as deportistas e staff técnico deberán permanecer en todo momento dentro da zona delimitada a cada clube, salvo para
competir ou ir ó baño.
 Despois do desembarque, para ir ó baño, para a entrega de medallas sempre manter a distancia de seguridade interpersoal de
1.5m e o uso obrigatorio da mascarilla.
 O público non poderá seguir a proba dende o lugar habilitado para os/as deportistas.
 Todos os clubs terán unha zona asignada e axeitadamente sinalizada para a estadía dos seus padexeiros durante a competición.
Dita zona está delimitada da dos demais clubs por medio de barreiras físicas ou unha distancia suficiente (3 metros).
QUECEMENTO DOS/AS DEPORTISTAS
 O quecemento en terra dos deportistas terá que facerse dentro da zona delimitada para cada clube. É obrigatorio manter a
distancia interpersoal de seguridade de 1.5m e o uso da mascarilla ata o momento do embarque.
 O acceso para o quecemento no auga non estará permitido ata que se chame por megafonía. É obrigatorio manter a distancia
interpersoal de seguridade de 1.5m e o uso da mascarilla o momento do embarque.
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CONTROL DE EMBARQUE
 Habilitarase unha zona delimitada e ampla para realizar o control de embarque, de tal maneira que se poida manter a distancia
interpersoal de seguridade de 1.5m.
 Seguiranse as indicacións do persoal da organización para dirixirse ó control de embarque.
 É obrigatorio o uso da mascarilla de protección obrigatoria.
 A embarcación será transportada unicamente polo/a palista ou os/as palistas en caso de embarcación doble, sempre facendo uso
de mascarilla de protección respiratoria.
RESCATE DENDE LANCHA DUN PADEXEIRO QUE SUFRIU UN ENVORCO
 Uso de mascarilla FFP2 por parte do personal de rescate.
 Dispoñer na embarcación de rescate de xel hidroalcólico para desinfectar as mans despois do rescate.
COMPARTIR OU CONFURNDIR TOALLAS, CHANCLAS OU ELEMENTOS SIMILARES ENTRE DEPORTISTAS
 Elementos como as toallas, chanclas ou similares deben de ser sempre de uso individual.
CONFUNDIR MASCARILLAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Os/as deportistas deben gardar, xunto cos demais elementos persoais, as mascarillas de protección respiratoria, de xeito que non de lugar
a lugar a confusión en canto ó propietario da mesma. De ser necesario indicarase o nombre na mascarilla.
PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓNS
 Habilitarase unha zona na que o xuíz árbitro poida atender ó representante dos clubs, identificado de forma previa, cando teñan
que poñer unha reclamación.
 Será en todo caso obrigatorio manter a distancia interpersoal de seguridade de 1.5m e o uso de mascarilla de protección
respiratoria.
 Desinfectaranse as mans antes de acceder á zona de reclamacións.
ENTREGA DE PREMIOS
 Os/as deportistas que reciban os premios ou as autoridades que os entreguen deberán facer uso da masacarilla de protección
respiratoria.
 Están prohibidas as felicitacións dando a man ou bicos entre os deportistas, ou entre as autoridades que os entregan.
 Antes da entrega de premios todas as persoas implicadas deberán desinfectar as mans con xel hidroalcólico.
UTILIZACIÓN DOS VESTIARIOS
Está prohibido o seu uso.
UTILIZACIÓN DOS BAÑOS PARA NECESIDADES FISIOLÓXICAS
 Desinfección das mans con xel hidroálcólico antes e despois de cada uso.
COMPARTIR LÍQUIDOS OU SÓLIDOS COMESTIBLES
 A comida e a bebida deberán ser únicos e intransferibles de cada deportista.
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TRASLADO DOS ÁRBITROS ATA O LUGAR DA COMPETICIÓN
Uso obrigatorio das masacarillas cando no mesmo vehículo viaxen persoas que non pertencen á mesma unidade familiar.
REUNIÓN DO COMITÉ ORGANIZADOR DA COMPETICIÓN
Obrigatorio manter a distancia interpersoal de seguridade de 1.5m e o uso da mascarilla de protección respiratoria.
DESPRAZAMENTO AOS DISTINTOS POSTOS DE TRABALLO
Facer uso da mascarilla de protección obrigatoria e utilizar xel hidroalcólico para a desinfección de mans.
REUNIÓN DE DELEGADOS ANTES DE COMEZAR A COMPETICIÓN
 A organización será a encargada de habilitar unha zona amplia onde poder manter as distancias de seguridade.
 É obrigatorio manter a distancia de seguridade de 1.5m e facer uso da mascarilla de protección respiratoria.
COMPARTIR MATERIAL
Todo o material de competición ten que ser de uso individual, no caso de ter que compartilo desinfección do mesmo.
CONTROL DE EMBARQUE
 É obrigatorio o uso da mascarilla de protección obrigatoria e o mantemento da distancia interpersoal de seguridade de 1.5m.
CONTROL EN META
É obigatorio manter a distancia interpersoal de seguridade de 1.5m e o uso da mascarilla de protección respiratoria. Se debe dispoñer de xel
hidroalcólico para a desinfección das mans.
CONTROL DE CIABOGAS
 Desinfección da embarcación ou espazo utilizado, manteñemento da distancia de seguridade 1.5m.
 Uso obrigatorio de mascarilla de protección respiratoria.
 Dispoñer de xel hidroalcólico.
COMPROBACIÓN DE RESULTADOS
Os resultados publicaranse por medios dixitais.
RECLAMACIÓNS AOS RESULTADOS
 É obrigatorio o uso de mascarilla de protección respiratoria e o mantemento da distancia interpersoal de seguridade de 1.5m.
 Restrinxir o acceso á oficina no caso de superar o aforo permitido.
CERIMONIA DE PREMIACIÓN
 É obrigatorio o uso de mascarilla de protección respiratoria e o mantemento da distancia interpersoal de seguridade de 1.5m.
 Desinfectaranse as medallas antes de entregalas.
 Os/as deportistas recollen as medallas na man.
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PROTOCOLO ACEPTADO
CLUB__________________________________________________________________________

Firma e selo do club

RESPONSABLE___________________________________________________________________
DNI__________________________________ TELÉFONO_________________________________
TÉCNICOS ACOMPAÑANTES:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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En Pontevedra, a 17 de Xullo de 2021

