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INTRODUCCIÓ
Antecedents
La crisi sanitària generada pel COVID-19 ha esdevingut tot un repte i una necessitat per la societat, la ciutadania i les
empreses a l’hora d’adoptar mesures extraordinàries de prevenció i protecció per la salut per combatre la pandèmia. El
passat 14 de març el Govern d’Espanya va decretar l'Estat d'Alarma davant la crisi sanitària provocada pel COVID-19,
anunciant successives pròrrogues a partir de l'22 de març. Després d’una fase inicial on tota la societat vam tenir que reduir
les interaccions socials, ens trobem en una nova fase que s’ha anomenat “nova normalitat” amb un retorn progressiu a la vida
quotidiana en la que durant un temps conviurem amb la pandèmia.
Des de l’inici de la crisi generada per la pandèmia del COVID-19, el Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya així com les
autoritats sanitàries, han anat informant dels diferents protocols d’actuació per a la prevenció al contagi,
El Club Esportiu INEF Barcelona ha monitoritzat en tot moment la situació i ha estat en contacte amb diferents interlocutors
vinculats a la pràctica esportiva per fer un seguiment i analitzar tots els escenaris que s’anaven presentant (individuals i
col·lectius, econòmics, laborals, sanitàris, o de qualsevol tipus), per trobar solucions per una possible tornada a la pràctica
esportiva.

Presentació
Les activitats esportives al Club Esportiu INEF Barcelona compten amb una llarga tradició d’ençà als 80’s es va començar a
desenvolupar activitats dirigides per a infants i adolescents a l’anterior centre ubicat a Esplugues de Llobregat. És el resultat
del treball d’un grup de persones amb molta il·lusió que han dedicat una bona part del seu temps a intentar tornar a la
societat el que aquesta els ha donat.
5

L’esport i l’activitat física en general, i en particular les activitats esportives, contribueixen de forma notable al creixement
integral d'infants i adolescents, a la seva formació en valors, a la promoció dels hàbits saludables, així com a la creació d'una
societat més activa, responsable i compromesa.
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INTRODUCCIÓ
Les activitats esportives que es desenvolupen al Club Esportiu INEF Barcelona són una eina educativa de primer ordre i una
gran oportunitat per tal que infants i adolescents s’eduquin a través de la transmissió de valors que genera l’esport, integrantlo per sempre.
Aquestes activitats esportives permeten als participants tot un seguit de competències complementàries a les de l’educació
formal e integrar un ampli ventall de valors (cooperació, competitivitat, repte, compromís, aprendre noves habilitats, vida
saludable, respecte pel medi...) en el context, activitats i marc de relacions personals propis de les activitats esportives.
Aquest any l’activitat és especialment rellevant en el context de la pandèmia del COVID-19 ja que permetrà recuperar certa
normalitat a l’infant, adolescent i adult, amb, com a mínim, la triple funció d’ajudar a assumir i processar emocionalment
les conseqüències i implicacions de la crisi, recuperar l’esperit de comunitat, interaccions socials i la convivència presencial
amb altres persones, alhora de fer aprenentatges específics d’autoprotecció i consolidar-los com nous hàbits.

Objectius i valors de la proposta
Aquest document té com objectiu establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui realitzar amb les màximes
garanties ajudant a entrenadors, esportistes i treballadors al retorn a l’activitat esportiva del Club Esportiu INEF Barcelona en
aquesta fase de “nova normalitat”, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut mitjançant mesures preventives que ajudin
a una correcta gestió de la pandèmia i la pràctica esportiva, permesa per les autoritats competents sempre que es
cumpleixin les mesures d’higiene i seguretat.
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La informació que inclou està orientada a reforçar les mesures adoptades pels organismes oficials amb les directrius,
recomanacions i protocols d’aquests: Govern, autoritats sanitàries (Ministeri de Sanitat), el Consejo Superior de Deportes
(CSD) a través del BOE, la Generalitat de Catalunya i l’INEFC, entre d’altres, basat a la situació actual i els coneixements que
tenim.
Per elaborar aquest document, s’han tingut en compte tota una sèrie de mesures preventives i actuacions de carácter
general i especifiques per la pràctica esportiva, de forma que permetin el retorn al desenvolupament d'activitats dirigides del
Club en un entorn segur a INEFC (Escoles Esportives, Escola de Circ i Estades d’Estiu) i de les seccions federades, amb el
màxim de garanties sanitàries.
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INTRODUCCIÓ
Tal com indica el CSD “és important assumir que el retorn a l'entrenament esportiu, a l'igual que passarà quan es torni gradualment a
qualsevol altra activitat laboral o social, pot portar amb si algun contagi. Integrada aquesta premissa, s'assenyala que el gran objectiu d'aquest
document, sent conscients de la impossibilitat d'aconseguir el risc zero absolut, és limitar al màxim la probabilitat d'infecció per COVID-19 quan
es retorni als entrenaments”.
L'evolució de la crisi sanitària, que es desenvolupa en un escenari de transmissió comunitària sostinguda generalitzada, obliga
a tots els sectors a reforçar, adaptar-se i concretar de manera contínua les mesures preventives d’higiene a nivell personal,
col·lectiu i organitzatiu. Amb aquestes actuacions el Club busca contribuir al control de l’epidemia, minimitzant els efectes per
a l’aparició de nous contagis i a la ràpida identificació de casos i de contactes, tallant així la transmissió, que ens permetrà
recuperar l’activitat de forma segura i confortable.
La salut dels alumnes, treballadors, entrenadors i altres persones vinculades al Centre és una prioritat pel Club. Totes les
mesures estan orientades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. La responsabilitat
individual i col·lectiva és un pilar fonamental per l’èxit de les activitats. Cal que tots els agents implicats, alumnes,
entrenadors/es, treballadors, directius i families s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front
la pandèmia: la correcta aplicació de les mesures de prevenció i la traçabilitat, que ens ajudaran a tots a recuperar mica en
mica la vida quotidiana.

Activitats incloses
El present document es refereix a les activitats esportives dirigides que es desenvolupen principalment a les instal·lacions de
l’INEFC, les quals són:
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•
•
•
•
•
•

Escoles Esportives
Escola de Circ
Escola de Rítmica i Gimnàstica Estètica de Grup
Estades d’Estiu
Estades d’Estiu de Circ
Seccions federades
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Població a la qual s’adrecen
Les diferents activitats descrites s’adrecen principalment a nens i nenes a partir dels 3 anys, i a adolescents menors de 18
anys, però també hi han activitats dirigides per adults.

Consideracions bàsiques
Les activitats esportives es podran fer amb caràcter general tot complint les mesures que estableix aquest document i la
normativa que pugui estar vigent per part de les autoritats sanitàries i organismes oficials.
El contingut inclòs d’aquest Pla està subjecte a l’evolució de la pandèmia, les condicions epidemiològiques i fases de
desescalada, l’evolució de les indicacions marcades pels organismes oficials, autoritats sanitàries i les normatives de l’INEFC,
per tant, pot ser alterat en qualsevol moment.
Per tal de garantir un esport segur a INEFC per tots/es, el Centre verificarà el cumpliment del mateix. Així mateix, el Club
col·laborarà estretament amb les autoritats i organismes oficials facilitant la informació que es requereixi.
El document del pla d’organització de l’activitat esportiva del Club Esportiu INEF Barcelona serà públic i es publicarà a l’espai
web.
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Requisits generals per a participar en les activitats
El tutor/a legal de l’infant/adolescent, a més a més del full d’inscripció de l’activitat i del permís previst en el Decret 267/2016,
de 5 de juliol, haurà de signar una declaració responsable (inclosa al full d’inscripció d’adults i menors), conforme
l’infant/adolescent/major d’edat reuneix els requisits de salut que s’esmenten a continuació, i de coneixement del context de
pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta:

•
•
•
•

Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. Calendari
vacunal actualitzat, exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament (altament recomanable). Estades
d’Estiu
Calendari vacunal actualitzat, exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament (altament recomanable).
En cas d’infant/adolescent amb patologies prèvies de base, que ha estat valorada de manera individual pels serveis
mèdics, la seva idoneïtat per participar en determinats tipus d’activitats, donat que es tracta de població de major risc
enfront a la COVID-19.

Característiques generals del desenvolupament de les activitats
Les autoritats sanitàries i organismes han permès el desenvolupament de les activitats esportives com les que es realitzen al
Club Esportiu INEF Barcelona, tenint en compte el context d’excepcionalitat i les mesures descrites en el present document i
en la normativa vigent, (que podrán ser revisades com ja hem esmentat).
9

A les activitats esportives caldrà respectar la distància física de seguretat i la superficie suficient, evitar els contactes físics
innecesaris, treballar amb grups reduïts estables amb ratios. Els treballadors, entrenadors i esportistes tindran a la seva
disposició solucions hidroalcoholiques i desinfectants, a més de cumplir amb certes mesures d’higiene i seguretat personal.
La instal·lació tindrà un aforament limitat, serà netejada i desinfectada cada dia i disposarà d’una ventilació òptima d’acord a
la normativa i per desenvolupar la pràctica esportiva.
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*Les famílies disposaran d’una llista de
comprovació de símptomes (vegeu l’annex). La
família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si
ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas
que la situació epidemiològica ho requerís es
podria considerar la implementació d’altres
mesures addicionals com la presa de temperatura
a l’arribada a l’escola.

REQUISITS GENERALS SOBRE PREVENCIÓ DE LA SALUT
Com a norma general, seran d’aplicació les mesures que
determini el Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, el pla de contingencia de l’INEFC i
les mesures de les autoritats sanitàries, a més del que està
inclòs a aquest document.
D’acord a les autoritats sanitàries, és imprescindible
reforçar les mesures d'higiene personal i de prevenció en
tots els àmbits i davant de qualsevol escenari d'exposició,
com a primera barrera bàsica al contagi. Tots els
treballadors i usuaris han de conèixer aquestes mesures
establertes pel Ministeri de Sanitat.
A l’entrada del Centre, passadissos així com a diferents
punts podràs trobar diferents indicacions recordatòries
sobre les mesures preventives. Compliu amb totes les
mesures de prevenció que se us indiquin. La teva
cooperació és fonamental pel cumpliment de la normativa.

DISTÀNCIA
SOCIAL 2M
Cal mantenir la distància física
interpersonal de seguretat de 2
metres a tot el recinte, tant espais
oberts com tancats, d’acord a la
Resolució SLT/1429/2020, de 18J,
per la qual s'adopten mesures
bàsiques de protecció per prevenir
el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARSCoV-2, excepte persones que dels
grups de convivència estables.

NO TOCAR CARA,
ULLS I BOCA
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Recomanació de caràcter
entenent aquesta mesura com
una de les principals de
** L’alumne es compromet que els darrers 14 dies no prevenció.
s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la
COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut
amb persones que ho hagin estat ni haver tingut
contacte estret amb persones afectades per la
mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement
en el cas de tenir símptomes o haver estat positiu.

EVALUACIÓ DE
SÍMPTOMES
- Febre. Temperatura> 37'2° C
- Tos seca. Picor o mal de coll.
- Dificultat per respirar. Opressió al pit.
- Lesions violàcies en peus i/o mans.
- Erupcions cutànies
- Diarrea i/o vòmits.
- Dolors musculars o articulars.
- Cefalea (mal de cap).
- Pèrdua de el gust i / o de l'olfacte.
- Estat confusional, mareig.

ÚS DE MASCARETA

CONTROL DE
SÍMPTOMES *

És obligatori l'ús de mascareta per
tots els participants de les
activitats del Club (personal tècnic,
treballadors i esportistes) per tots
els espais comuns del Centre
(passadissos, lavabos, vestuaris…) i
a les activitats esportives en espais
interiors, fins a nou avís (veure
annexe del 21 de desembre 2020).

Les famílies, o l’alumne (+18), són
responsables de l’estat de salut dels
seus fills/es. Per fer les activitats, cal
cumplir els requisits generals, tal com
es signa a la declaració responsable de
l’inscripció a través de la qual:
- coneixen la situació actual de
pandèmia i riscos, acceptant mesures.
- l’alumne es compromet a no venir en
cas de simptomes compatible amb la
COVID-19 o 14 dies abans e informarne. **

EVITAR CONTACTE
FÍSIC INNECESARI

TOS I ESTORNUT
AMB EL COLZE

Evitar el contacte físic en
salutacions, l’encaixada de
mans, etc. Com a carácter
general, evitar el contacte amb
les persones amb febre, tos o
altres símptomes de la malaltia.
Com menys contacte físic,
menys risc de contagi.

En cas de tos o esternut s'haurà tapar
la boca amb el colze o un mocador si
se’n disposa que caldrà llençar-se als
espais habilitats.
Recomanació de caràcter entenent
aquesta mesura com una de les
principals de prevenció.

RENTAT DE MANS
La higiene de mans és la mesura
principal més efectiva de prevenció i
control davant el COVID-19. El Centre
garanteix l’existència de diversos punts
de rentat de mans, amb disponibilitat
d’aigua i sabó. Cal rentar-les amb
freqüència (cada 2h.) durant 20 segons
mínim (veure annex). Casos: entrada i
sortida del Centre, del gimnàs o del WC.
Possibilitat d’ús de solucions d’hidrogel.
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PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS POSITIU DE
COVID-19: PRESENCIAL
En el cas de detecció d’un possible nou cas d’una persona que presenti símptomes compatibles amb una infecció aguda de les vies respiratòries d'inici sobtat (tos, febre i/o
dificultat respiratòria de qualsevol gravetat), es disposa d’un procediment tant per protegir a la persona amb símptomes i fer un diagnòstic el màxim precoç possible, com per
protegir a la resta persones. Caldrà que es posi en contacte immediatament amb el servei mèdic, que la considerarà com a cas possible de COVID-19. S’haurà de seguir les
següents pautes:
1

AÏLLAMENT
Aïllar la persona en un espai individual habilitat per INEFC, mantenint la porta tancada i accedint el temps mínim imprescindible. S’han d’extremar les mesures de prevenció.

2

MASCARETA
Protegir la persona amb una mascareta quirúrgica, en cas de no disposar o assegurar-se que la porta correctament, així com la persona que se’n fa càrrec.
.

3

NETEJA DE MANS

5

Assegurar-se de que ha fet una correcta higiene de mans.
4

REPETICIÓ DEL CONTROL DE TEMPERATURA
Es repetirà el control de temperatura, tal com s’ha fet a l’accés, i en cas de superar la temperatura permesa (37,2º), tindrà que abandonar l’instal·lació.

5

NOTIFICACIÓ A LA FAMÍLIA
Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.

12
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NOTIFICACIÓ AL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT
Notificar la situació al Sistema Públic de Salut (061) i seguir les seves instruccions. Es facilitarà la informació que precissin per tal de controlar la transmissió.
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PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS POSITIU DE
COVID-19: PRESENCIAL
7

DERIVACIÓ AL CAP i FACILITAR DOCUMENTACIÓ
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una
PCR per a SARS-CoV-2, l’infant o adult i persones o familiars amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.

8

AÏLLAMENT DOMICILIARI
En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament de la persona al seu domicili habitual i seguiment dels contactes
estrets. El Club facilitarà tota la informació que precissin.

9

NOTIFICACIÓ AL CENTRE DE L’INEFC
Un cop notificat al 061, es notificarà aquest fet de manera urgent (Cas sospitós) als òrgans de gestió de l’INEFC mitjançant un correu a l’adreça
covid19.inefcbcn@gencat.cat, així com la data d’inici de símptomes. L’INEFC, amb la col·laboració de la persona afectada, iniciarà les actuacions per identificar si s’han
produït contactes estrets (per exemple, durant les pràctiques esportives) dins del termini de 48 h a les instal·lacions dels centres.

10

DESINFECCIÓ
Es posarà en coneixement del Responsable d’instal·lacions per activar el protocol de l’INEFC. Si cal, desinfectar el material i les superfícies amb les que hagi estat en
contacte la persona afectada, rebutjant el material utilitzat en la neteja. Alhora, netejar i desinfectar instal·lacions i materials que puguin estar contaminats.
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13

NOTIFICACIÓ AL GRUP DE CONTACTES / TREBALLADORS
Caldrà informar tant a treballadors, tècnics com al grup de contactes més directe amb el que fa la pràctica esportiva el cas, per tal de fer el seguiment de la
simptomatologia en els dies següents. A més, es revisarà en aquest cas les llistes d’assistència de les darreres setmanes i les dades de contacte (cal demanar-li a la
Direcció Tècnica) per col·laborar amb les autoritats sanitàries i el Centre per tal de controlar la transmissió.

En cas de detecció d'un positiu al Centre, ja sigui alumne, professor, treballador o membre d’algún altre Club, s’estarà al que digui el protocol d’INEFC
https://inefc.gencat.cat/web/.content/01_inefc/covid_inefc/plaContingencia_2020.pdf
.
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PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS POSITIU DE
COVID-19: EXTERIOR
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones i treballadors que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament
per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. En
el cas de rebre una notificació de qualsevol persona que trobant-se a l’exterior ens comuniqui que presenta símptomes compatibles amb una infecció aguda de les vies
respiratòries d'inici sobtat (tos, febre i/o dificultat respiratòria de qualsevol gravetat), s'hauran de seguir les següents pautes:
1

AÏLLAMENT
Aïllament immediat de la persona al seu domicili habitual.

2

CAL QUE NOTIFICAR A LES AUTORITATS SANITÀRIES
Indicarem a la persona que cal que contacti amb el seu CAP o truqui al 061. A més pot fer un seguiment de la simptomatologia amb l’APP STOP COVID 19 CAT. Cal que ens
notifiqui el resultat.

3

NOTIFICACIÓ AL CENTRE DE L’INEFC
Un cop notificat al 061, es notificarà aquest fet de manera urgent (Cas sospitós) als òrgans de gestió de l’INEFC mitjançant un correu a l’adreça covid19.inefcbcn@gencat.cat,
així com la data d’inici de símptomes. L’INEFC, amb la col·laboració de la persona afectada, iniciarà les actuacions per identificar si s’han produït contactes estrets (per
exemple, durant les pràctiques esportives) dins del termini de 48 h a les instal·lacions dels centres.

4

DESINFECCIÓ
Neteja i desinfecció d’instal·lacions i materials que puguin estar contaminats (cada dia se’n farà).

14

5

NOTIFICAR AL GRUP DE CONTACTES
Caldrà informar tant a tècnics com al grup amb el que fa la pràctica esportiva el cas, per tal de comprovar símptomes. Es revisarà en aquest cas les llistes d’assistència
de les darreres setmanes i les dades de contacte (cal demanar-li a la Direcció Tècnica) per col·laborar amb les autoritats sanitàries per tal de controlar la transmissió.
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PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS POSITIU DE
COVID-19: EXTERIOR
6

SEGUIMENT I VERIFICACIÓ
Es farà un seguiment de la persona vinculada al Club que ha notificat el cas per tal de saber el seu estat, si ha estat positiu (en cas de no haver-ho notificat) i la seva evolució.

7

CONFIRMACIÓ DE POSITIU, QUARANTENA FINS ESTAR OK I RETORN AMB COMPROVANT MÈDIC
En cas de confirmar-se el positiu, no podrá tornar fins que estigui recuperat, tenint que continuar l’aïllament preventiu o “quarantena” que ja estava practicant abans de la
notificació de la simptomatologia. No podrá tornar al Centre fins a tenir la verificació mèdica de que està recuperat, facilitant el comprovant.

8

DESINFECCIÓ
Es posarà en coneixement del Responsable d’instal·lacions per activar el protocol de l’INEFC. Si cal, desinfectar el material i les superfícies amb les que hagi estat en
contacte la persona afectada, rebutjant el material utilitzat en la neteja. Alhora, netejar i desinfectar instal·lacions i materials que puguin estar contaminats.

9

NOTIFICACIÓ AL GRUP DE CONTACTES / TREBALLADORS
Caldrà informar tant a tècnics com al grup amb el que fa la pràctica esportiva el cas, per tal de fer el seguiment de la simptomatologia en els dies següents. A més, es
revisarà en aquest cas les llistes d’assistència de les darreres setmanes i les dades de contacte (cal demanar-li a la Direcció Tècnica) per col·laborar amb les autoritats
sanitàries per tal de controlar la transmissió.

En cas de detecció d'un positiu al Centre, ja sigui alumne, professor, treballador o membre d’algún altre Club, s’estarà al que digui el protocol d’INEFC
https://inefc.gencat.cat/web/.content/01_inefc/covid_inefc/plaContingencia_2020.pdf
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PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS POSITIU DE
COVID-19: INFORMACIÓ ADDICIONAL
ACLARIMENTS PER TREBALLADORS / ENTRENADORS DEL CLUB

En cas de detecció d'un positiu per COVID-19 per treballadors i/o entrenadors del Club, a part de seguir el protocol esmentat, a l'objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb
caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes
d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus SARS-CoV-2 (Article 5 de Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures
urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública). Tant els períodes de baixa, quarantena com d’alta serán marcats pels Serveis Públic de Salut. El Club es posa a
disposició de l’administració per facilitar tota informació que sigui requerida.
D’altra banda, el comunicat de baixa i els de confirmació seran emesos sense la presència física de la persona treballadora. La persona interessada no ha d'anar a recollir els parts ni
entregar-los presencialment després, pot recollir-los una altra persona o utilitzar altres mitjans disponibles per evitar desplaçaments.

CONTACTE ESTRET: Estudi i maneig de contactes i casos (Informació del Protocol del Departament de Presidència)
S’han establert mecanismes per a la investigació i el seguiment de contactes estrets d’aquells casos confirmats, probables o possibles, de manera coordinada amb els serveis de
Salut Pública, seguint els criteris establerts en el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. D’acord amb els criteris actuals dels serveis de
salut pública, l’estudi es farà a partir de la data d’inici de símptomes del cas.
Es considera “CONTACTE ESTRET” :
- Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas probable o confirmat mentre que el cas presentava símptomes: treballadors sanitaris que no han utilitzat mesures de
protecció adequades, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
- Convivents, familiars o qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas probable o confirmat mentre que el cas presentava símptomes a una distància < 2 metres
durant un temps d’almenys 15 minuts.
Qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret n’haurà de ser informada del fet i se li haurà de comunicar que ha de romandre al domicili durant un
període vigent de quarentena dels dies que indiqui Salut, extremant les mesures d’higiene personal i amb vigilància passiva d’aparició de símptomes (febre, tos i/o sensació d’ofec).
16

Casos:
- Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable -> tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la
quarantena de tot el grup de convivència, durant els dies de quarentena vigents per Salut al moment després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos.
Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.
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PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS POSITIU
DE COVID-19: INFORMACIÓ ADDICIONAL
- Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) -> tot el grup de
convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de
convivència d’aquell espai, durant els dies de quarentena vigents per Salut en aquell moment després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per
tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat será durant els dies de quarentena considerats per Salut d’acord al moment.
- Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents espais -> tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret,
per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant el dies dies indicats per Salut en aquell momento després del darrer contacte amb el cas, amb
vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu.
Es considera “CONTACTE CASUAL” a la resta de situacions no incloses en el apartat de contacte estret, incloent les persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre
presentava símptomes, però que no compleixin els criteris per ser considerat contacte estret.
Aquestes persones continuaran l’activitat (laboral) amb normalitat i realitzaran vigilància passiva d’aparició de símptomes.
El retorn de l’aïllament domiciliari en els casos de contactes estrets, una vegada acabat aquest, i si no hi ha hagut presència de símptomes, serà al del seu lloc habitual mantenint les
mesures generals d’higiene i distancia social corresponents.
Estudi i maneig de casos
Es considera:
- Cas confirmat: cas que compleix criteris de laboratori.
- Cas probable: cas amb resultats de laboratori per a SARS-CoV-2 no concloents o únicament positius per a una de les PCR del criteri de laboratori.
- Cas possible: cas amb infecció respiratòria aguda lleu sense criteri per practicar test diagnòstic. Correspon al Sistema Públic de Salut el diagnòstic i el tractament, i l’emissió dels
comunicats de baixa i alta medica d’aquests casos.
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MÉS INFORMACIÓ
PLA DE CONTINGÈNCIA
https://inefc.gencat.cat/web/.content/01_inefc/covid_inefc/plaContingencia_2020.pdf
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PLA DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
DELS ESPAIS ESPORTIUS I MATERIALS
La neteja i desinfecció higiènica dels espais i materials de l’instal·lació es farà amb antelació diàriament per part
del personal qualificat del Centre de l’INEFC, amb les màximes mesures de seguretat, cumplint els estàndards i
amb productes homologats per la tasca, que permeten un correcte manteniment dels principals espais d’ús comú
de l’instal·lació.
Zones principals d’actuació:

•
•
•
•
•

Pavelló parquet i voltants
Materials d’ús
Sala de Gimnàs
Lavabos, aixetes, vestuaris i dutxa
Passadissos, escales i espais comuns

•
•
•

Vidres, poms, interruptors, portes, baranes,
bancs i en general tot espai susceptible de ser
contactat amb les mans.
Sales annexes i altres espais.
Taulells, cadires, mostradors, PC i zones
d’oficina.

Es seguirán les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. Les
polítiques de neteja i desinfecció d’espais són fonamentals com a mesures preventives.
El COVID-19 (SARS-CoV-2) és un virus encapsulat i de fácil eliminació amb el rentat de mans freqüent i l’ús de
desinfectants d’acord a les autoritats sanitàries.
Segons indicacions sanitàries, el virus té una duració variable (2h a 9 dies) en materials com fusta, vidres, mobiliari,
taulells, plàstics i matalassos o acers. Per aquest motiu, és de vital importància la neteja i desinfecció dels espais i
materials, en especial els més utilitzats (portes, baranes, botons..) però també seguir seguir les recomanacions de
carácter general com la neteja de mans freqüents entre d’altres mesures de prevenció, ja que mai existirà el 100%
de garanties.
18

A més, la instal·lació compta amb un sistema de refrigeració que garantitza la renovació de l’aire, que es farà
d’acord a la normativa, permetent renovar l’aire sense recirculació. Es garanteix la ventilació adequada dels espais.
Serà natural allà on sigui possible, abans i després de la jornada.
Més informació: ANNEX IV- Instruccions de neteja i desinfecció del Departament de Presidència de la Generalitat
de Catalunya
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MESURES DE PREVENCIÓ
ORGANITZATIVES
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FASES D’UNA JORNADA D’ACTIVITAT
En aquest epígraf, definirem tres elements fonamentals: en primer lloc, veiem les quatre fases en què anem a dividir totes les trobades per a la
realització de l’activitat, la sectorització i procés que realitzarem per l’activitat i per últim tots els elements que acompanyaran a l’activitat.
Cada trobada per realitzar l’activitat la dividirem en 4 fases bàsiques:

FASE #1: ARRIBADA
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FASE #2: RECEPCIÓ

FASE #3: ACTIVITAT

FASE #4: SORTIDA
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ZONES PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA
Pel correcte control de persones i la
major protecció dels participants a
les activitats esportives del Club
Esportiu INEF Barcelona, la dinámica
d’activitats diàries fa que dividim el
Centre en tres zones completament
independents entre si, no podent
passar d'una a una altra si no es
disposa de la pertinent autorització i
actuant segons .
La sortida es farà seguint les
indicacions del personal, per les
zones habilitades (entrada principal) i
de forma escalonada per tal de
garantir la distància social
recomanada per les autoritats
sanitàries. Serà obligatòria la
mascareta i el rentat de mans com a
mesura d’higiene i de prevenció.

•
•

•
•
•

ZONA #1

ZONA #2

ZONA #3

ENTRADA

INSTAL·LACIÓ

ACTIVITAT

Zona de recepció del Centre.

passadissos, aules, escales i sales

general per a prevenció del

annexes. Ús obligatori de la

COVID-19.

mascareta pels passadíssos.

Arriba amb antelació.
Punt de Control a l’entrada: llista

Distància interpersonal
Seguir el flux que indiqui el

Zona pavelló i sala màquines.
Aplicar hidrogel o magnesia liquida
(si se’n disposa) abans de l’inici.

•

Accés autoritzat només a alumnes i
personal de les Escoles.

•
•

•
•

Útilitza desinfectant als aparells,
abans i després de cada ús.

•
•
•

Evita anar descalç.
No utilitzis el calçat de carrer.
Ús obligatori de mascareta per

ús de hidrogel, seguint mesures

personal de l’instal·lació i evitar

part de l’entrenador i l’esportista,

sanitàries de carácter general.

accedir a d’altres llocs.

fins a nou avís.

Entrada escalonada per grups.

•

En cas de temperatura alta, farem
trucarem a les autoritats.

•

•

Vine canviat de casa si és possible.

una 2º presa. En cas de +37,2º,
21

Zones de trànsit de l’instal·lació,

Respecte les mesures de carácter

d’accés, mesura de temperatura i

•
•

•

Si presentes símptomes, no
vinguis i truca al Centre.

Evita contacte amb objectes

•

innecesaris.

•
•
•

Prescindir de l’ascensor.
Ús de vestuaris d’acord a normes.
Neteja de mans amb aigua i sabó
abans de començar i al finalitzar.

Segueix les indicacions del
personal tècnic.

•
•
•
•

Evita contactes innecesaris (xocar)
No compartir ampolles d’aigua.
2 tovalloles.
Ventilació òptima i desinfecció del
servei de neteja entre cada sessió.
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GRUPS DE
PERSONAL
Al Centre només podrá accedir les persones autoritzades per
realitzar una activitat concreta a l’interior. No estarà permesa
l’entrada per transitar per l’INEFC a d’altre tipus de gent, excepte
autorització expressa al control d’entrada, d’acord a la normativa
sanitària actual (setembre 2020), fins que les autoritats sanitàries
ho permetin.
A l’interior de l’INEFC, el Personal del Club caldrà que utilitzi les
mesures d'autoprotecció indicades (mascareta i ús d’hidrogel o
guants).

1

2

ALUMNES I PROFESSORAT
UNIVERSITARI
Com a centre universitari, durant el dia hi pot
haver personal docent i alumnat.

TREBALLADORS INEFC
Diferents treballadors del Centre, directius,
administratius, vigilancia, recepció, personal
de manteniment i neteja.

3

EXTERNS
Alumnes i entrenadors dels diferents Clubs
Esportius així com personal autoritzat
d’events que es realitzen al Centre.
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PROTOCOLS DE SEGURETAT

4

Els següents protocols estaran controlats pel Responsable COVID-19 del Club en l'àmbit de la gestió de la
seguretat, control d'accessos, control de permanència i vigilància d'espais crítics tractats.

ZONES DE RECORREGUT
El Centre de l’INEFC marcarà el fluxe d’instal·lacions habilitat pels usuaris del
Club, que seran coneeguts pels diferents treballadors del Club i serán
considerades zones únicament de pas. Així mateix, caldrà informar als socis del
mateix.

Per a això, el responsable de seguretat ha d'establir les mesures de seguretat que estimi necessàries,
amb criteris restrictius, en el dimensionament de l'operatiu, en coordinaxció amb el Centre de l’INEFC.

REVISIÓ INSTAL·LACIONS

1

Es realitzarà una revisió de les instal·lacions abans de l’inici de les activitats,
consultant amb el personal del Centre que tot estigui en ordre.

ACCÉS PORTA

2

Monitoritzar l’accés entrant només per la Porta Principal. Per accedir caldrà:
identificació com a soci, esportista de seccions, personal tècnic, treballador, directiu
o tenir cita prèvia.
Constar com apte al control d’accés: temperatura, mascareta i aplicar hidrogel.

* El personal de manteniment, neteja o de seguretat seeran controlats pel propi Centre. El Club només
gestionarà l’accés de les persones que depenguin exclusivament d’ell.

PARKING

3
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El parking està només habilitat pel personal del Centre i per les seccions
esportives que es realitzin a l’exterior. Tot el personal de les activitats esportives
del Club caldrà que accedeixin per la porta principal per tal de ser monitoritzats
que es troben en òptimes condicions.

PROTOCOL DE PERMANÈNCIA

5

Treballadors i Socis del Club podrán accedir al Centre per les zones que INEFC
indiqui i a la zona de gimnàs, d’acord a les mesures de seguretat que marquin els
organs competents. Fins que les Autoritats ho permetin, no està permès l’accés a
públic als voltants de les zones esportives o grades i es limitarà l’atenció presencial.
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MESURES DE PREVENCIÓ ORGANITZATIVES
El curs començarà de manera presencial el dia 14 de
setembre, d’acord al calendari escolar i continuarà així
sempre que la situació sanitària no obligui a un
confinament parcial o total del centre, de les activitats
esportives o bé de la població. En aquest cas, s’estarà al que
marqui les autoritats.
Per tal d’aconseguir un bon funcionament de l’activitat
esportiva, el personal del Club juntament amb el Centre, ha
preparat una sèrie de mesures preventives tenint com a
principal objectiu la salut dels treballadors i alumnes al
Centre. La teva col·laboració és fonamental, en cas de
dubte si us plau pregunta. Tots volem que surti bé!
Les mesures aplicades i recomanacions estan subjectes, a
les mesures oficials que les autoritats competents han
informat i a les seves actualitzacions en funció de l'evolució
de la situació en les seves diferents fases.
Per accedir al Centre caldrà tenir una absència de
simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol
altre quadre infecciós i no ser convivents o contacte estret
(15 minuts sense mascareta) amb un positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
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GESTIÓ D’ENTRADA I
SORTIDA
Porta principal amb control d’accés:
- llista assistència per grups estables.
- mesura de temperatura.
- accés i sortida escalonat per grups
- neteja de mans amb hidrogel.
- ús de mascareta.
- espai de circulació i sortida
senyalitzat, amb personal, per reduir
mobilitat pel Centre.
- prohibit l’accés + 37,2º.o símptomes.
- distància social 2m.

AFORAMENT
L'aforament de les instal·lacions
estarà limitat en tot moment al
nombre de persones que indiqui el
responsable d’instal·lacions d’acord
a les autoritats sanitàries, prioritzan
la distància de seguretat, tant en
activitats col·lectives, com en
qualsevol altre ús de la instal·lació.

CONTROL DE
SÍMPTOMES PREVI I
D’ACCÉS

Autoevaluació d’entrenadors,
treballadors i esportistes. Vigilància
activa davant qualsevol simptoma
d’estar infectat o amb contacte estret
amb persones infectades. Prohibit
entrar i participar a les activitats a tots
aquests casos. Cal notificar al Club i a
les autoritats, i respectar els temps de
quarantena fins rebre el comprovant
mèdic per tornar.

FORMACIÓ
PERSONAL
Els entrenadors han rebut la formació
de mesures de prevenció del COVID-19
abans de començar el curs. L’objectiu
és desenvolupar l’activitat amb el
garanties de seguretat, tant seves com
dels gimnastes, amb especial atenció
de mantenir la distància social e
higiene dels participants.
Alhora coneixen la normativa de riscos
laborals. https://bit.ly/30ZJhT1

SISTEMA D’ALERTA
INICIAL

VENTILACIÓ
D’INSTAL·LACIONS

Control d’incidencies i d’alerta inicial
amb la finalitat de prevenir nous
contagis i aturar la transmissió del
virus, en col·laboració amb el
Centre.

La ventilació és una de les principals
mesures de prevenció de contagis
en un espais interiors. Es garanteix
la ventilació adequada dels espais
entre activitats. Serà natural allà on
sigui posible al Centre, abans i
després de la jornada. L’ús d’aire
acondicionat es farà d’acord a
normativa, que permeti renovar
l’aire, sense recirculació. Eliminació
d’espais d’espera (seran a l’aire
lliure).

COMUNICACIÓ
NORMATIVA
Abans de començar l’activitat,
entrenadors, personal del Club així
com esportistes seran informats de
les mesures preventives bàsiques que
regiran al Centre i l’activitat esportiva
específica, per tal que es doni
compliment de les mesures.
A més, tot nou Soci ha signat una
declaració responsable de
coneixement i acceptació dels riscos.

INFORMACIÓ
PREVENTIVA
- Pla d’organització de l’activitat
esportiva del Club a INEFC.
- Normativa d’instal·lacions.
- Pla de desconfinament INEFC.
- Pla de contingencia i
reincorporació progressiva del
Departament de Presidència.
- Normativa Sec. Gral. de l’Esport.
- Procediment d'actuació per als
serveis de prevenció de RRLL
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MESURES DE PREVENCIÓ ORGANITZATIVES
Tota persona que s’incorpori al Club serà informada sobre
les mesures i protocols actuals així com la normativa
vigent del Centre i les seves instal·lacions.
El Centre, per tal de desenvolupar activitats esportives
obertes al públic, reforçarà les tasques de desinfecció e
higiene, manteniment i control dels espais comuns davant
el COVID-19, per tal de donar compliment a totes les
mesures sanitàries i d’higiene. També adoptarà mesures
que afectaran als espais, senyalitzacions i mobiliari, per tal
de garantitzar l’esport en un entorn segur. El Club s’anirà
adaptant a la situació i mentre continui la COVID-19,
viurem una nova forma de realitzar esport.
L’esport és vital per a la salut i a nivell psicològic. La
responsabilitat individual és vital per a garantir aquest
tresor: la pràctica esportiva. Comptem amb la teva
col·laboració, junts ho aconseguirem!

OFICINA D’ATENCIÓ AL
SOCI
Demanem la vostra col·laboració per
limitar en la mesura del possible els
tràmits presencials. L’Oficina d’Atenció
al Soci continua operativa adaptada a
les mesures de seguretat, pantalla
protectora i personal amb mascareta i
sol·lució hidroalcohòlica. Es prioritzarà
l’atenció per correu i telefònica, serà
necessari cita prèvia per atendre
presencialment.

SISTEMA DE
PAGAMENTS I
COMUNICACIONS

Es prioritzaran els pagaments
online per PayPal, transferència o
ingrés bancari, i / o mitjançant
tarjeta de crédit, evitant l’ús de
pagaments en metàl·Lic. Demanem
evitar l'ús de paper per
comunicacions, rebuts….prioritzan
les comunicacions telemàtiques

SENYALITZACIÓ I
CARTELLERIA
INEFC disposarà en llocs visibles
d’un sistema de senyalització i
cartelleria visual bàsic per tota la
instal·lació per tal que els usuaris
tinguin coneixement de l'obligació
de complir les mesures d'higiene i
protecció establertes per les
autoritats sanitàries contra el
COVID-19, i les normatives del
Centre.

MESURES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA A LA
INSTAL·LACIÓ
Substitució de sistemes de residus,
fonts d’aigua sense contacte, portes
obertes, modificacions al mobiliari,
entre d’altres mesures. El Centre té
previst reduir la presencia de
personal i alumnes.

Les mesures adoptades de prevenció i seguretat serán
extensibles a tot INEFC. Per la bona gestió de la situació, el
Departament de la Presidència de la Generalitat ha
constituït una Comissió de Seguiment.
VESTUARI I ROBA
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S’habilita l’ús de vestuaris i dutxes
respectan les mesures de seguretat i
distancia social. Es recomana sobretot
pels casos de proximitat venir canviat
de casa i fer-ne un ús mínim.

AIGUA
Es prega que cadascú porti la seva
ampolla d’aigua personal.
En cas d’utilitzar la màquina
expenedora, utilitzar gel
desinfectant.
Les fonts d’aigua no estarán en
funcionament.

MATERIAL
PREVENTIU
Tothom qui accedeixi a la
instal·lació on es realitza la pràctica
esportiva disposarà de solucions
hidroalcohòliques a l’entrada del
Centre, així com a l’espai de
màquines i fitness. Tota persona
tindrà que portar la seva
mascareta d’ús personal.
En cas de mancar en algún punt,
preguem se’ns comuniqui.

DESINFECTANTS
Es posarà a disposició material
d’higiene i prevenció durant l’activitat
per les persones que ho requereixin,
especialment per a entrenadors/es i
treballadors o alumnes, que podrán
fer-ne us previ per desinfectar i
netejar espais, sempre en condicions
de seguretat.
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MESURES PEL
DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT
PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA
DEL CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA A INEFC:
MESURES PREVENTIVES D’HIGIENE, SEGURETAT
I PROTOCOLS D'ACTUACIÓ

MESURES PEL
DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT
La represa de l'activitat ha guiar-se pel principi de minimització de el
risc. Per tant, la reincorporació a la normalitat d'aquelles activitats
que comportin risc de concentració es produirà en últim lloc. En tot
cas, s'ha d'evitar la realització d'activitats que impliquin
aglomeracions de persones.
L'inici de l'activitat amb la màxima seguretat i una organització clara
per als usuaris aporta confiança i ajudarà en la recuperació social i
econòmica dels centres esportius.
Aquest document estableix normes i recomanacions basats en 3
punts diferenciats:

1

ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT

2

TÈCNICS

3

GIMNASTES
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ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Un cop realitzades les accions prèvies a la represa de
l’activitat, amb incidència en les de neteja, desinfecció i
adaptació a les normatives, haurem d'establir noves
estructures organitzatives pròpies de l'activitat esportiva,
guiant-nos pel principi de minimització del risc.
El Centre i el Club extremaràn les mesures de seguretat e
higiene de les instal·lacions i espais de pràctica esportiva
tant per persones usuàries com de la pròpia instal·lació,
especialment en els espais de pràctica d’activitat.
*Si noteu que comenceu a tenir símptomes similars o
propis al COVID-19, aviseu als vostres companys i
superiors, extremeu les precaucions tant de
distanciament social com d’higiene mentre esteu a
l’instal·lació i activarem el procediment

ESPAIS

Cal garantitzar la distancia social
L’espai principal será el pavelló de
de 2 metres i superficie de 2,5m²
l’INEFC una gran superficie que
sempre que sigui possible. La
permet la suficient separació de
persones i minimitza el risc de contagi, responsabilitat individual és
però poden utilitzar-se altres interiors fonamental per al cumpliment de
o exteriors a Circ o Estades. Cada grup la normativa i evitar risc de
amb el seu entrenador té assignada contagis. En pràctica esportiva,
suors i respiracions fortes o tos,
una zona de treball que caldrà
respectar seguint les indicacions del pot generar situacions de risc que
personal així com les diferents normes cal evitar amb distancia social
sempre que sigui possible.
senyalades a l’instal·lació o al
document.

PERSONAL TÈCNIC
IMPRESCINDIBLE
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DISTÀNCIA SOCIAL
GENERAL I
ESPORTIVA

Personal tècnic i entrenadors
imprescindible per a la posada en
marxa de les activitats al Club.

RESPONSABLE
COVID-19
Es designarà la figura d’un
responsable / comité COVID-19,
per presa de decissions,
preguntes, supervisió del
correcte aplicament dels
protocols, etc.
Aquesta figura és clau en la
relació Centre-usuaris, saber a
qui acudir i traslladar una única
informació.

ORGANITZACIÓ
D’HORARIS I
CUMPLIMENT

Les activitats dirigides del Club es
realitzen a diferents hores. Cal
que hi hagi cumpliment d’horaris
de l’activitat per tal d’evitar
massificacions i aglomeracions a
espais comuns com passadissos o
vestuaris. Caldrà cumplir amb els
horaris de cada activitat, arribant
abans per tal d’accedir al Centre i
sortir a l’hora, seguint les
indicacions del personal. *Veure
annexe.

ENTRENAMENTS
ADAPTATS
Modificació dels sistemes
d'entrenaments per a una
adaptació progressiva a l'activitat
física per tal d'evitar lesions.

ORGANITZACIÓ DE
GRUPS ESTABLES,
RATIOS I AFORAMENT

Redistribució de grups respectant la
ràtio establert per les autoritats que
garantitzi la traçabilitat, amb grups de
classe estables de 12-15 alumnes i un
entrenador, al pavelló parquet o la
sala de màquines. El principal valor
d’això és la facilitat que dona en la
traçabilitat de possibles casos que s’hi
donin: permetent una identificació i
gestió precoç dels casos i dels seus
contactes, a més de reduir els riscos
de contagi,
* Annexe

DESINFECTANTS
Cal rentar-se les mans abans i després
de l’activitat. Es posarà a disposició
solucions hidroalcoholiques també a
l’entrada d’espais i material d’higiene i
prevenció durant l’activitat per les
persones que ho requereixin, per
desinfectar i netejar espais, extremant
les mesures per desenvolupar
l’activitat sempre en condicions de
seguretat.

+ PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA DEL CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA A INEFC:
MESURES PREVENTIVES D’HIGIENE, SEGURETAT I PROTOCOLS D'ACTUACIÓ
COVID-19

RESPONSABLE COVID-19: FUNCIONS
01.
SERÀ LA PERSONA DE CONTACTE AMB:
•
•
•
•

El personal de l’INEFC que coordini la correcta implementació del protocol.
La Direcció Tècnica.
Socis i alumnes de les activitats de les Escoles Esportives, Circ i Estades Estiu, referent a aquestes qüestions.
Seccions federades.

02.
RESPONSABLE DE DUR A TERME L'EFECTIU COMPLIMENT DEL PROTOCOL DEL COVID
•
•
•
•

Relació amb entrenadors i personal tècnic.
Relació amb la Directiva i RRHH.
Relació i coordinació amb el personal de manteniment, neteja, seguretat e instal·lacions de l’INEFC.
Reportar la situació de l’inventari de material preventiu al Secretari General per tal de garantitzar sempre la
quantitat suficient per l’activitat esportiva.

03.
RESPONSABLE DE SEGURETAT: REVISIÓ D’ESPAIS, MATERIALS I DADES
•
•
•
•
29
•

Gestió de les llistes d’entrada en coordinació amb la Direcció Tècnica. Qui no estigui a la llista no pot entrar.
Supervisió de l’accés i sortida d’usuaris de forma escalonada, en coordinació amb entrenadors i Direcció Tècnica.
Revisió prèvia a l’inici de la jornada d’instal·lacions, materials, zones de pas, localització de treballadors i presència
d’usuaris d’altres Clubs si afectessin, així com controlar la disponibilitat de mesures preventives suficients aprovant
que l’activitat es pot desenvolupar amb garanties.
Gestió de dades i realització d’informes per tal de deixar constància que s’està cumplint les condicions sanitàries
per accedir al recinte i d’activar el protocol sanitari al personal del Centre i a les autoritats sanitàries en cas de
necessitat. Les comunicacions serán sempre per correu electrònic deixant constància registrada, excepte les que
afectin a la gestió diària
El responsable COVID-19 es trobarà ubicat a l’entrada del Centre i a l’exterior del pavelló o gimnàs, coordinant i
supervisant el correcte funcionament de l’activitat per tal de sol·lucionar qualsevol dubte o incidència. Previament a
l’inici de l’activitat, supervisarà que les instal·lacions i els materials es troben en correcte estat per tal d’iniciar la
jornada. Caldrà que estigui localitzable sempre mentre hi hagi activitats esportives.
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TÈCNICS I PERSONAL
Les accions organitzatives i les mesures d’higiene
preventives del personal tècnic i treballadors del Club és
fonamental per traslladar als usuaris la seguretat i
confiança per a una tornada a l'activitat.
SISTEMA DE
REUNIONS
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COMPROMÍS DE
CONEIXEMENT DE
LA NORMATIVA

Les reunions de treball i
planificació es realitzaran
mantenint la distancia social a
una sala que ho permeti o de
forma telemàtica

Tot el personal de la instal·lació
està compromès en el
coneixement i actualització de les
normatives pel que fa a mesures
de detecció i prevenció.

SUPERVISIÓ
D’HIGIENE

ÚS DE MASCARETA
I GUANTS

Evitar l'ús de material esportiu en
el possible. Es reforçaran els
serveis de neteja per desinfectar
els aparells després de cada
sessió d'entrenament.
Cal revisar que tot el material
estigui desinfectat abans de
l’útilització.

L'entrenador i resta d'equip tècnic
portaran sempre mascaretes
(recomanat FFP2), obligatori a
l’entorn laboral d’acord a la
Ressolució SLT/1648/2020.
Així mateix, en els casos en què es
recomani, guants. Es rentarà les
mans abans i després d’utilitzarlos. (Veure normativa oficial del
seu ús).

DESPLAÇAMENTS
Es recomana al personal el
desplaçament a peu, la bicicleta, el
patinet, el vehicle personal o de
dues persones amb distancia
social. En cas d'ús del transport
públic col·lectiu, complir la
normativa amb ús obligatori de
màscares i distancia social si és
possible. Cal evitar la utilització de
vehicles d’ús compartit, si no es
pot garantir la neteja i desinfecció.

EVITAR CONTACTE
FÍSIC
En la represa de l'activitat es
programaran entrenaments
evitant activitats i exercicis que
comportin contacte físic tant entre
gimnastes com a tècnic-gimnasta.
La modificació d'aquesta norma
vindrà donada per les autoritats
sanitàries i esportives segons
l'evolució de la situació en les
seves diferents fases.

NETEJAR-SE LES
MANS
Obligatori rentar-se les mans abans i
després de l'entrada al gimnàs, de tossir o
estornudar, després del WC, o a
l’embrutar-se les mans, mínim 20 segons,
Cal aplicar gel hidroalcohòlic obligatori a
l’accés i a la sortida per garantir una
higiene adicional després del contacte
amb objectes o superfícies sense garantia
de desinfecció. No substitueix el rentat de
mans. Es recomana fer neteja després de
contactar amb cada persona.

ROBA I CALÇAT
Els tècnics i personal laboral hauran de
canviar de roba abans d’accedir a gimnàs,
guardant la roba en una bossa individual.
En cap cas es deixarà cap pertinença
personal en les instal·lacions.
Utilitzar calçat exclusiu per l’àmbit laboral,
no de carrer. Fer neteja de la roba
després de cada ús per tal de garantir la
desinfecció.
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ESPORTISTES / GIMNASTES
Els esportistes són els principals usuaris de la instal·lació, de manera que l'objectiu principal és garantir la seva seguretat.
Algunes de les mesures preventives més eficaces, depenen de les pròpies persones i el seu compliment, sobretot per a nens.
És recomanable que a l'inici de l'activitat es realitzin xerrades formatives on s'expliquin les normes tant generals com a pròpies
de Centre, independentment que s'hagin enviat prèviament a tots els usuaris. És recomanable explicar-les, compartir-les entre
ells i conèixer-les in situ (informar dels sistemes de mobilitat pel Centre).
Sobre els Grups de Convivència i Ratios
És important establir un grup de persones de convivència i sociabilització estable, d’acord als ratios que permetin les autoritats.
Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui
necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat
de 2,5 m 2 ), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de
salut, el Club centrarà els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de
preservar la capacitat de traçabilitat, més enllà de mantener un simple ratio de persones. En el cas que terceres persones (altres
entrenadors, treballadors…) o es relacionin entre diferents grups es relacionin entre si, s’han de complir rigorosament les
mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui
possible, l’ús de la mascareta.
* A partir del 21 de desembre de 2020, és obligatori l’ús de mascareta per tota activitat dins el Club (veure annexe normatives).
Cal cumplir els següents punts:
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A. Cumpliment de les
normes

E. Segueix les indicacions
dels entrenadors

I. No baixis l’alerta en les mesures
de protecció.

B. Comprensió,
paciencia i empatia

F. Descansa per tenir un
sistema inmunològic òptim

C. Confiança en el
professional

G. Cuida l’alimentació per fer una
recuperació efectiva.

J. Evita contagis, davant
qualsevol símptoma avisa al
personal del Club!

D. Evita forçar físicament
per no lesionar-te

H. Demana ajuda si tens dubtes
psicològics després del confinament.
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RECOMANACIONS ESPORTISTES
01

02

04

MATERIAL AUXILIAR

ÚS D’APARELLS

Tot el material auxiliar d'entrenament
(gomes, magnèsia, rul·los, punteres,
genolleres, coixins, tovalloles, etc.) seran
d'ús individual, estant prohibit compartir.
Aquest material haurà de ser desinfectat
abans i després de cada entrenament. es
retirarà diàriament de les sales
d'entrenament.

Es prioritzarà l'ús individual dels aparells de gimnàstica,
establint torns d'ús en cada entrenament. (TRA: El
matalasset de vigilància serà d'ús individualitzat).
Els aparells s'han de desinfectar abans i després de cada
ús per grup d'entrenament.

S'evitarà en tot el possible caminar
descalços al gimnàs.
Utilitzar mitjons, mai ningú pot utilitzar
calçat de carrer per la zona on esfarà la
pràctica esportiva.

CABELLS I DISTANCIA SOCIAL
A ZONES DE DESCANS
Els esportistes hauran de recollir els
cabells amb seguretat per evitar el
contacte amb ulls i cara, i ha de venir
pentinats de casa.
En les banquetes de descans es
guardarà, com a mínim, 2 metres entre
cada esportista.
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06

07

08

MATERIAL SANITARI

SALIVA

AIGUA

ROBA, CALÇAT I TOVALLOLES

Està prohibit l'ús compartit de material
sanitari auxiliar (benes, tisores,
protectors, mocadors ...).
El material de fisioteràpia i sanitari serà
d'ús exclusiu per als gimnastes que ho
necessitin, i no és possible el seu ús
compartit.
D’altra banda, el Club i l’INEFC
proporcionaran les sol·lucions
hidroalcohòliques i desinfectants per la
pràctica esportiva però l’esportista està
obligar a portar la seva mascareta
personal tant per anar pel carrer com
per accedir al Centre.

Està prohibit l'ús de saliva en els aparells
i a les mans.
En cas d'haver de humitejar les mans, es
podrà fer ús d'envasos amb esprai
individualitzats.
Els envasos hauran de ser retirats cada
dia de la sala d'entrenament.

L'ús de les ampolles d'aigua o un altre
tipus de begudes (que es portaran de
casa) ha de ser individualitzat, estant
prohibit compartir-les amb un altre
gimnasta. Aquestes hauran de ser
retirades cada dia de la sala
d'entrenament.

Els gimnastes han de portar roba neta previament
desinfectada de casa, per tant cal evitar la reutilització
d’aquesta.

NO ANAR DESCALÇ
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03

•
•

En cas d’utilització de calçat, recomenem sigui específic
per la pràctica esportiva per tal d’evitar riscos
innecessaris. No podrá utilitzar-se el calçat directament
del carrer.
Caldrà portar obligatòriament dues tovalloles, una petita,
per netejar la suor, i una altra gran, per evitar en tot el
possible, contacte directe amb estoretes, bancs ...
Les tovalloles són d'ús individual. Els esportistes hauran
dur-les amb ells diàriament i rentar-se a un mínim de 60º.

Ús de la fossa: Evitar en tot el possible l'ús de la fossa de caiguda. En el cas del seu ús imprescindible s'haurà de realitzar amb matalàs addicional, havent de ser desinfectada.
Espais comuns i aparells poden utilitzar-se per vàries persones siempre que es cumpleixi la distancia de seguretat. Al finalitzar la sessió tindran que ser desinfectats.
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I PROTOCOLS D'ACTUACIÓ
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COM RENTAR-SE LES MANS
Renteu-vos freqüentment les mans amb aigua i sabó, i utilitzeu les solucions hidroalcohòliques. Cada rentat ha
de durar almenys 20 segons, amb aigua calenta i sabó, i fer-ho especialment després de tossir o esternudar o
després de tocar superfícies potencialment contaminades. Eviteu, en la mesura del possible, utilitzar equips,
dispositius, estris i objectes d’altres treballadors. En cas que sigui necessari, augmenteu les mesures de
precaució i, si podeu, desinfecteu-los abans d’usar-los. Si no és possible, renteuvos les mans immediatament
després d’haver-los fet servir. Seguiu aquestes instruccions:
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1

Fregueu-vos les mans amb l’aigua i el
sabó.

4

Fregueu-vos els polzes i les puntes dels
dits.

2

Renteu-vos la part posterior d’ambdues
mans, incloent-hi els dits.

5

Fregueu-vos les ungles.

3

Entrellaceu els dits i fregueu-vos les
mans de nou.

6

Esbandiu-vos les mans i eixugueu-vosles bé amb paper d’un sol ús.
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LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta:
Febre o febrícula

Mal de panxa

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Congestió nasal

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta:
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Febre o febrícula

Mal de panxa

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Congestió nasal

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu quins *Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i
que us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho.
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.
(2) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.
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ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
* Horaris modificats mentres duri el toc de queda a les 22h. Activitats fins a les 20:45h, INEFC obert fins les 21h.

17:10 - 17:20

ENTRADA BABYGIM & INIGYM PER GRUPS
Control d’Accés per grups a l’entrada. mesura de temperatura pel Responsable COVID-19,
neteja de mans amb hidrogel, trànsit pel Centre acompanyat per l’entrenador fins al
vestuari i el pavelló. Es prega puntualitat per la seguretat i bon funcionament de l’activitat.

17:30 - 19:00

ACTIVITAT DE BABYGIM & INIGYM
Desenvolupament de l’activitat, seguint les mesures de seguretat recomanades i les
indicacions del personal del Club.

19:00 - 19:10

18:20 - 18:30

SORTIDA DE BABYGIM & INIGYM
Al finalitzar l’activitat, el personal tècnic acompanyarà a l’alumnat al punt de sortida, seguint
el fluxe del Centre. Evitar en la mesura del possible l’ús del vestuari. Cal mantenir la distancia
social, fer ús de la mascareta pels passadissos i netejar-se les mans abans de sortir.

ENTRADA ACT. GIMNÀSTIQUES

Control d’Accés per grups a l’entrada. mesura de temperatura pel Responsable COVID-19,
neteja de mans amb hidrogel, trànsit pel Centre acompanyat per l’entrenador fins al
vestuari i el pavelló. Es prega puntualitat per la seguretat i bon funcionament de l’activitat.
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18:30 – 19:55

ACTIVITAT ACT. GIMNÀSTIQUES
Desenvolupament de l’activitat, seguint les mesures de seguretat recomanades i les
indicacions del personal del Club.
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19:20 - 19:30

ENTRADA GRUPS ENTRENAMENTS LLIURES
Control d’Accés per grups a l’entrada. mesura de temperatura pel Responsable COVID-19, neteja
de mans amb hidrogel, trànsit pel Centre acompanyat per l’entrenador de Sala fins al vestuari i
el gimnàs. Es prega puntualitat per la seguretat i bon funcionament de l’activitat.

19:30 - 21:30

ACTIVITAT ENTRENAMENTS LLIURES
Desenvolupament de l’activitat, seguint les mesures de seguretat recomanades i les indicacions
del personal del Club. La Sala haurà estat prèviament desinfectada pel personal de l’INEFC.

19:50 - 20:00

ENTRADA GRUPS ACROBÀCIA
Control d’Accés per grups a l’entrada. mesura de temperatura pel Responsable COVID-19,
neteja de mans amb hidrogel, trànsit pel Centre acompanyat per l’entrenador fins al
vestuari i el pavelló. Es prega puntualitat per la seguretat i bon funcionament de l’activitat.

19:55 - 20:10

SORTIDA ACT. GIMNÀSTIQUES I DESINFECCIÓ HIGIÈNICA
Al finalitzar l’activitat, el personal tècnic acompanyarà a l’alumnat al punt de sortida, seguint
el fluxe del Centre. Evitar en la mesura del possible l’ús del vestuari. Cal mantenir la
distancia social, fer ús de la mascareta pels passadissos i netejar-se les mans abans de
sortir. El personal de neteja de l’INEFC procedirà a la desinfecció higiénica del pavelló
parquet.

20:10 - 21:30

ACTIVITAT ACROBÀCIA
Desenvolupament de l’activitat, seguint les mesures de seguretat recomanades i les
indicacions del personal del Club.

21:30
37

SORTIDA ACROBÀCIA I ENTRENAMENTS LLIURES
Al finalitzar l’activitat, el personal tècnic acompanyarà a l’alumnat al punt de sortida, seguint
el fluxe del Centre. Evitar en la mesura del possible l’ús del vestuari. Cal mantenir la
distancia social, fer ús de la mascareta pels passadissos i netejar-se les mans abans de
sortir.
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*

DESINFECCIÓ HIGIÈNICA DE LES SALES I PAVELLÓ
El personal de neteja de l’INEFC procedirà a la desinfecció higiènica abans i després de cada
sessió tots els dies, amb productes homologats que compleixen els estandars.

**

DESINFECCIÓ DE MATERIALS
Cada grup, així com les seccions esportives federades, realitzarà la desinfecció del material
propi i també del material que utilitzin de l’INEFC (per exemple, anelles, raquetes, cadires,
etc.) per part de la persona designada per aquesta funció. És responsabilitat de la persona
que ha utilitzat el material i mobiliari, desinfectar-los un cop hagi finalitzat.

***

CRIDA A LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL I COLECTIVA
La vostra col·laboració és indispensable pel bon funcionament i l’èxit de les activitats esportives. Si
presentes símptomes com febre, tos o malestar general, queda’t a casa. Qualsevol pas en fals pot
afectar a totes les activitats del Centre. Recorda seguir les indicacions del personal del Centre i les
recomanacions preventives contra el COVID-19: neteja de mans freqüent, distancia social, ús de
mascareta pels espais comuns i evitar el contacte amb persones o materials de forma innecesària.
Per qualsevol dubte, si us plau consulta previament amb el Personal del Club.
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17:00 - 17:10

ENTRADA CIRC EN MINIATURA
Control d’Accés per grups a l’entrada. mesura de temperatura pel Responsable COVID-19,
neteja de mans amb hidrogel, trànsit pel Centre acompanyat per l’entrenador fins al
vestuari i el pavelló. Es prega puntualitat per la seguretat i bon funcionament de l’activitat.

17:15 - 18:15

ACTIVITAT DE CIRC EN MINIATURA
Desenvolupament de l’activitat, seguint les mesures de seguretat recomanades i les
indicacions del personal del Club.

18:15 - 18:25

18:00 - 18:10

SORTIDA DE CIRC EN MINIATURA
Al finalitzar l’activitat, el personal tècnic acompanyarà a l’alumnat al punt de sortida, seguint el
fluxe del Centre. Evitar en la mesura del possible l’ús del vestuari. Cal mantenir la distancia
social, fer ús de la mascareta pels passadissos i netejar-se les mans abans de sortir.

ENTRADA JUGANT AMB EL CIRC

Control d’Accés per grups a l’entrada. mesura de temperatura pel Responsable COVID-19,
neteja de mans amb hidrogel, trànsit pel Centre acompanyat per l’entrenador fins al
vestuari i el pavelló. Es prega puntualitat per la seguretat i bon funcionament de l’activitat.

18:15 - 19:45

ACTIVITAT JUGANT AMB EL CIRC
Desenvolupament de l’activitat, seguint les mesures de seguretat recomanades i les
indicacions del personal del Club.

19:45 - 19:55

SORTIDA JUGANT AMB EL CIRC
Al finalitzar l’activitat, el personal tècnic acompanyarà a l’alumnat al punt de sortida, seguint el
fluxe del Centre. Evitar en la mesura del possible l’ús del vestuari. Cal mantenir la distancia
social, fer ús de la mascareta pels passadissos i netejar-se les mans abans de sortir.
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15:15 - 15:25
19:30 - 19:40

ENTRADA ACROBÀCIA CIRCENSE
Control d’Accés per grups a l’entrada. mesura de temperatura pel Responsable COVID-19, neteja
de mans amb hidrogel, trànsit pel Centre acompanyat per l’entrenador de Sala fins al vestuari i
el gimnàs. Es prega puntualitat per la seguretat i bon funcionament de l’activitat.
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15:30 - 17:00
19:45 - 21:15

ACTIVITAT ACROBÀCIA CIRCENSE

21:15 - 21:25

SORTIDA ACT. GIMNÀSTIQUES I DESINFECCIÓ HIGIÈNICA

Desenvolupament de l’activitat, seguint les mesures de seguretat recomanades i les
indicacions del personal del Club.

Al finalitzar l’activitat, el personal tècnic acompanyarà a l’alumnat al punt de sortida, seguint el
fluxe del Centre. Evitar en la mesura del possible l’ús del vestuari. Cal mantenir la distancia social,
fer ús de la mascareta pels passadissos i netejar-se les mans abans de sortir. El personal de neteja
de l’INEFC procedirà a la desinfecció higiénica del pavelló parquet.
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*

DESINFECCIÓ HIGIÈNICA DE LES SALES I PAVELLÓ
El personal de neteja de l’INEFC procedirà a la desinfecció higiènica abans i després de
cada sessió tots els dies, amb productes homologats que compleixen els estandars.

**

DESINFECCIÓ DE MATERIALS
Cada grup, així com les seccions esportives federades, realitzarà la desinfecció del material propi i
també del material que utilitzin de l’INEFC (per exemple, anelles, raquetes, cadires, etc.) per part de
la persona designada per aquesta funció. És responsabilitat de la persona que ha
utilitzat el material i mobiliari, desinfectar-los un cop hagi finalitzat.

***

CRIDA A LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL I COLECTIVA
La vostra col·laboració és indispensable pel bon funcionament i l’èxit de les activitats
esportives. Si presentes símptomes com febre, tos o malestar general, queda’t a casa.
Qualsevol pas en fals pot afectar a totes les activitats del Centre. Recorda seguir les
indicacions del personal del Centre i les recomanacions preventives contra el COVID-19:
neteja de mans freqüent, distancia social, ús de mascareta pels espais comuns i evitar el
contacte amb persones o materials de forma innecesària. Per qualsevol dubte, si us plau
consulta previament amb el Personal del Club.

****

ACTIVITATS SECCIONS ESPORTIVES
La secció de rugby, tant el masculí com el femení, entrenarà dimarts i dijous de 20 a 22 hores als
camps de gespa natural i al de gespa artificial. L’accés per les activitats que es realitzen a l’exterior
serà per la porta de vianants de l’aparcament, tal com suggereix el “Protocols específics d’actuació
davant l'emergència sanitària provocada per la COVID-19. Curs 2020-2021” de l’INEFC, d’acord al
mapa: https://issuu.com/clubinefbarcelona/docs/mapa_acces_parquing_inefc

41

Tant gimnàstica de competició, gimnàstica estètica i bádminton no han definitit encara la seva
proposta esportiva per la temporada vinent.
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NORMATIVES DE REFERÈNCIA
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-COV-2 8 DE JUNIO DE 2020:
HTTPS://WWW.MSCBS.GOB.ES/PROFESIONALES/SALUDPUBLICA/CCAYES/ALERTASACTUAL/NCOV-CHINA/DOCUMENTOS/PREVENCIONRRLL_COVID-19.PDF
PLA DE CONTINGÈNCIA DE L’INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA (INEFC) EN PROTECCIÓ A LA PANDÈMIA DE CORONAVIRUS SARS-COV-2
HTTPS://INEFC.GENCAT.CAT/WEB/.CONTENT/01_INEFC/COVID_INEFC/PLACONTINGENCIA_2020.PDF
MESURES DE SEGURETAT I CONDICIONS GENERALS:
HTTPS://ESPORT.GENCAT.CAT/WEB/.CONTENT/HOME/AREES_DACTUACIO/AFECTACIO-CORONAVIRUS-ESPORT/SGE_PROTOCOL_GENERAL_MESURES.PDF
PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA
HTTPS://GOVERN.CAT/GOVERN/DOCS/2020/07/03/15/51/965E6446-517C-48AF-9CBF-6DE670AB3C7A.PDF
PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN PARA LA VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS Y EL REINICIO DE LAS COMPETICIONES FEDERADAS Y PROFESIONALES
HTTPS://WWW.CSD.GOB.ES/SITES/DEFAULT/FILES/MEDIA/FILES/2020-05/CSD.%20GTID.%20PROTOCOLO%20SANITARIO%20PARA%20EL%20DEPORTE..PDF
PLA NACIONAL PER A LA REACTIVACIÓ DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA A CATALUNYA DAVANT DELS EFECTES DEL COVID-19
HTTPS://ESPORT.GENCAT.CAT/WEB/.CONTENT/HOME/AREES_DACTUACIO/AFECTACIO-CORONAVIRUS-ESPORT/PLA-NACIONAL-PER-A-LA-REACTIVACIO-DELESPORT_GENERALITAT_MESA-SECTORIAL_6MAIG2020.PDF
L’AFORAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DURANT EL DESCONFINAMENT DE LA COVID-2019
HTTPS://ESPORT.GENCAT.CAT/WEB/.CONTENT/HOME/AREES_DACTUACIO/AFECTACIO-CORONAVIRUS-ESPORT/AFORAMENT-INSTALLACIONS-ESPORTIVES.PDF
INCIDÈNCIA DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 EN ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE CATALUNYA
HTTPS://ESPORT.GENCAT.CAT/WEB/.CONTENT/HOME/AREES_DACTUACIO/AFECTACIO-CORONAVIRUS-ESPORT/EQUIPAMENTS-ESPORTIUS-I-COVID-19.PDF
PLA D’ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA
HTTPS://ESPORT.GENCAT.CAT/WEB/.CONTENT/HOME/AREES_DACTUACIO/AFECTACIO-CORONAVIRUS-ESPORT/PLA_DESCONFINAMENT_ESPORTIU_ACTUALITZACIOFASE-REPRESA.PDF
CRITERIS BÀSICS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER A MENORS DE 18 ANYS
HTTPS://ESPORT.GENCAT.CAT/WEB/.CONTENT/HOME/AREES_DACTUACIO/AFECTACIO-CORONAVIRUS-ESPORT/CRITERIS-BASICS-ACTIVITATS-ESPORTIVES-DESTIU.PDF
GUÍA DE REINICIO DE ACTIVIDAD CENTROS DEPORTIVOS Y CLUBES DE GIMNASIA:
HTTP://RFEGIMNASIA.ES/GETDATA/GETFILENOATTACHMENTMICROSITES/NAME/DEA284500C91A97E41EBA1C2FF2C1F81.PDF
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA VUELTA A LA COMPETICIÓN DE LOS EQUIPOS DE LALIGA
HTTP://CADENASER00.EPIMG.NET/DESCARGABLES/2020/05/19/6677AE17B3B32046479D219FBEB7E540.PDF
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NORMATIVES DE REFERÈNCIA
PROTOCOLS ESPECÍFICS D’ACTUACIÓ DAVANT L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19. CURS 2020-2021:
HTTPS://INEFC.GENCAT.CAT/WEB/.CONTENT/05_ACTUALITAT/NOTICIES/DOCUMENTS/CURS_2020_2021/PROTOCOLS-COVID-INEFC-BCN-15-09-2020_2.PDF
PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER A LA TORNADA DE LES COMPETICIONS OFICIALS D'ÀMBIT ESTATAL I CARÀCTER NO PROFESSIONAL 2020/2021:
HTTPS://WWW.CSD.GOB.ES/SITES/DEFAULT/FILES/MEDIA/FILES/2020-09/CSD_PROTOCOLO%20VUELTA%20COAE_FINAL.PDF
PLA DESESCALADA PROGRESSIVA:
HTTPS://GOVERN.CAT/GOVERN/DOCS/2020/11/19/16/00/1D765821-6797-4FBC-8AB2-B5A82DDAAB95.PDF
MESURES PER A LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19 APLICABLES A PARTIR DEL 21 DE DESEMBRE A CATALUNYA :
HTTPS://GOVERN.CAT/GOVERN/DOCS/2020/11/19/16/00/1D765821-6797-4FBC-8AB2-B5A82DDAAB95.PDF
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LEGISLACIÓ:
Legislació vigent aplicada per l’elaboració del document:

MESURES DE SEGURETAT I CONDICIONS GENERALS
Del 9 de maig del 2020, del Departament de Presidència,
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física

PROTOCOLS ESPECÍFICS D’ACTUACIÓ DAVANT
L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA PROVOCADA PER LA
COVID-19. CURS 2020-2021
Del 16 de setembre, de l’INEFC Barcelona.
Aquest, reforça el Pla de contingència i reincorporació
progressiva a la feina presencial del 28 maig del 2020, de l’INEFC.
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PLA D’ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU A
CATALUNYA

PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN PARA LA
VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS Y EL REINICIO DE
LAS COMPETICIONES FEDERADAS Y PROFESIONALES

Juny 2020, del Departament de Presidència, Secretaria General
de l’Esport i l’Activitat Física.

Del 3 de maig del 2020, del Consejo Superior de Deportes.

PLA DE CONTINGÈNCIA DEL DEPARTAMENT DE LA
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DAVANT LA PANDÈMIA DE CORONAVIRUS SARS-COV-2

ALTRES

Del 25 de maig, del Departament de Presidència, Secretaria
General de l’Esport i l’Activitat Física sobre els procediments
d’actuació per la prevenció del COVID-19.

Tot un conjunt d'ordres ministerials emanades dels
diferents ministeris i organitzacions en relació amb el COVID - 19.
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EXTRA
EDICIONS DEL
DOCUMENT

Nº de
Revisió

Data

Descripció de la modificació

1

20/08/2020

Edició inicial

2

19/09/2020

Actualització d’acord al protocol d’INEFC de
setembre

-3

20/12/2020

Plà desescalada, alteració horària toc de queda i ús
obligatori mascareta a tota activitat del Club.

4

05/03/2021

Habilitat l’ús de vestuaris.Modificació dels temps de
quarentena d’acord a les indicacions de Salut

5

17/05/2021

Actualització pla contingencia INEFC

6

7

8

9
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EXTRA
Autoria
Àrea de Comunicació del Club Esportiu INEF Barcelona
Aquest document ha estat redactat per l’Àrea de Comunicació del Club Esportiu INEF Barcelona amb la col·laboració de la
Junta Directiva i la Direcció Tècnica i s’anirà actualitzant a mesura que l’evolució de la pandèmia generi canvis significatius en
els seus plantejaments i als protocols i normatives que dictin les autoritats. Està pensat per ajudar en l’adopció de mesures
d’higiene i seguretat que afectin a les activitats esportives dirigides que es realitzin a INEFC i no a les seccions federades.Per
la seva redacció s’ha fet ús de diferents protocols i normatives dels organismes oficials, les autoritats sanitàries, federacions i
organismes oficials.
Aquest document és obert a canvis i suggerències per poder ser revisat i millorat. Podeu enviar les vostres aportacions als
correus electrònics info@clubinefbcn.cat o marketing@clubinefbcn.cat. També será actualitzat en funció de l’evolució
epidemiològica, de noves evidències científiques i de l’actualització de les normatives dels òrgans competents.
Barcelona, a 19 de setembre 2020
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INFORMACIÓ DE
CONTACTE
Per respondre qualsevol dubte o incidencia referent als protocols de
seguretat, mesures de seguretat, materials i formes d’actuació per la
pràctica de l’activitat esportiva de les Escoles Esportives, l’Escola de Circ o
el Casal d’Estiu “Estades Esportives” o les seccions federades, posa’t en
contacte amb el Club a través dels Canals de comunicació habituals o
demana cita prèvia.

CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA
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Avda. de l’Estadi 12-22, 08038, BCN

Facebook: /inefclubesportiubcn

tel.: 93 425 54 45 (Ext. 200)

Twitter: @CEINEFBCN

email: info@clubinefbcn.cat

Website: clubinefbcn.cat
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