INFOGRAMA DESESCALADA COVID 19

FASE 3

Mesures d'higiene i protecció
El director s’assegurarà
que s'adopten les
mesures de neteja i
desinfecció

Els uniformes o roba de
treball, es rentaràn i
desinfectaràn diàriament
a la rentadora entre 60 i
90 graus

En aquells casos que
estiga permés,
l’ocupació màxima serà
d'una persona (exepte
casos de persones que
requereixquen
assistència)
El realitzarà neteja i
desinfecció de les
referides condícies, com
a mínim, sis vegades al

Es desinfectarà amb
desinfectants
virucides o
disolucions de lleixiu

Ventilació periòdica,
diària,
i per espai de cinc
minuts.

Es fomentarà el pagament
amb targeta i es netejarà i
desinfectarà
el datàfon després de cada
ús

Els materials emprats i
els equips de protecció
utilitzats es rebutjaran
després de cada ús

Ús d’ascensor el
mínim imprescindible .
Ocupació máxima
d’una persona o
amb separació de
2 metres.

Disposició de
papereres (amb tapa i
pedal), amb una neteja
mínima diaria.

* Aquesta informació és a data 25/05/2020. Cal estar atents a les possibles modificacions que puguen haver-hi en els pròxims dies per part del Ministeri de Sanitat

Entrenament mitjà en lligues no professionals federades
Es permetran
pràctiques de màxim 2
persones i aquestes
seràn per torns i no hi
haurà contacte físic.

Entrenaments tàctics en
grups fins un màxim de
vint esportistes
(2metres de distància)

Tasques d'entrenament
per torns i, aforament
de la instal·lació del
50%

Podrà assistir als
entrenaments el
personal tècnic
necessari (no
personal auxiliar)
Establiment de
responsable i
coordinador

Sistema concentració
Ús d’habitacions
individuals
Menjars en
contenidors tancats
Distàncies de 6 metres
en vestuaris
Proporcionar màscares
i guants nous en
vestidors

Es podrá fer ús
dels vestidors sempre
complint amb les
mesures d’higiene i
desinfecció.

Prohibida
l'assistència als
entrenaments dels
mitjans de
comunicació

Podran realitzar-se
reunions tècniques
de treball amb un
màxim de vint
participants

Entre diferents torns, i
al finalitzar els
entrenaments es durà a
terme la neteja i
desinfecció de la
instal·lació i material.
Els esportistes no
podran compartir cap
material d'ús
individual

Protecciones
sanitarias para la
protección de los
deportistas y personal
auxiliar.

* Aquesta informació és a data 25/05/2020. Cal estar atents a les possibles modificacions que puguen haver-hi en els pròxims dies per part del Ministeri de Sanitat

Llibertat de circulació.
Es podrà circular per la
província.
A més, no quedarà
reservada cap franja
horària a col·lectiu algun.

Distància de
seguretat de dos metres.

Reunió de fins un
màxim de 20 persones.

Activitat física a l’aire lliure, a instal·lacions i centres esportius
Activitat esportiva
en grups fins a vint
persones sense
contacte físic.
Aforament màxim
permés del 50%

Distància de
seguretat de dos metres.

No serà necessària l’ús
de cita prèvia.

Els esportistes
podran accedir a
les instal·lacions
acompanyats d'una
persona diferent
del seu entrenador

Es podrá fer ús
dels vestidors sempre
complint amb les
mesures d’higiene i
desinfecció.
Article 6.5

Activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil.
Es podran realitzar
activitats de temps
lliure destinades a
la població infantil i
juvenil

50% capacitat
máxima habitual.
Màxim 200
Participants (amb monitors).
Espais tancats màxim 1/3
(80 participants).

Grups màxim 10
persones a les
activitats.

* Aquesta informació és a data 25/05/2020. Cal estar atents a les possibles modificacions que puguen haver-hi en els pròxims dies per part del Ministeri de Sanitat

