MESURES DE
SEGURETAT

2021

ABANS DE LA COMPETICIÓ:
Tots els participants als Campionats de Catalunya Universitaris
d’Esports d’Equip han de:
1. Superar un test d’antígens.
2. Omplir una declaració d’autoresponsablilitat i entregar una
còpia
al
responsable
de
la
seva
Universitat.
https://esportuniversitari.cat/clients/esportuniversitari/docume
nts/000002.pdf
DURANT LA COMPETICIÓ:
No es pot anar a competir si:
Es dona positiu de Covid-19 al test d’antígens.
Tens símptomes compatibles amb la Covid-19.
Ets contacte estret d’una persona que ha estat diagnosticada de
Covid-19 el dia de la competició.
Documentació que s’ha de portar el dia de la competició:
Document acreditatiu (DNI, passaport, carnet de conduir).
Còpia de la declaració d’autoresponsabilitat.
Què s’ha de fer en cas de donar positiu o tenir símptomes de
Covid-19 ?
Comunica-ho al 061 o al teu CAP.
Segueix les instruccions de les autoritats sanitàries.
Comunica-ho al responsable de la teva Universitat.

Protocol de seguretat durant la competició:

2021

1. Distància
Accés a la instal·lació: Es mantindrà una distància de seguretat de
2 metres evitant les aglomeracions a l’entrada.
Interior de la instal·lació: mantenir la distància de seguretat en
tota la instal·lació.
Respectar els canals d’entrada i sortida de les instal·lacions
esportives i totes les seves normes.
Banquetes amb separació de 2 metres entre esportistes.
No es faran salutacions a l’inici o final del partit amb contacte
físic. També cal evitar qualsevol tipus de contacte en celebracions
durant i després del partit.
Minimitzar els contactes amb altres equips i altres persones de
l’organització.
2. Higiene
Desinfecció de mans sovint amb hidrogel o solució
hidroalcohòlica.
Hi haurà punts de desinfecció a cada banqueta. Recomanem als
jugadors desinfeccions periòdiques de mans durant les aturades
del partit.
Es faran desinfeccions de pilotes i altre material periòdiques
durant les aturades del joc.
No es poden compartir aigües; cada esportista portarà la seva
aigua en ampolles individuals.
Cada equip es portarà les seves pilotes per l’escalfament.
3. Mascareta
L’ús de la mascareta serà obligatòria en tota la instal·lació
esportiva fins a l’hora de la competició.
En iniciar el partit, els jugadors que estiguin competint no cal que
portin la mascareta.
L’ús de la mascareta serà obligatòria per a tots els components
de la banqueta.

