PROTOCOL COVID-19 D'INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ EN EL 15è MÍTING INTERNACIONAL
D'PARATLETISME DE L'HOSPITALET
La crisi sanitària de l'Covid-19 fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures tendents a complir
els protocols marcats per les autoritats sanitàries.
L'establiment i compliment de les esmentades mesures requereix d'una sèrie de compromisos i
formes d'actuació per part, fonamentalment, d'organitzadors i participants. La lectura i
acceptació de el present document és condició indispensable per formar part d'aquesta
competició. El participant declara i manifesta:
1. Que es compromet a complir les directrius o seguir les recomanacions que es contenen
en aquest protocol o guia, així com les instruccions que siguin donades per les autoritats
esportives o personal d'organització presents a la competició en relació amb les mesures
per evitar contagis per Covid-19.
2. Que es compromet a no anar ni prendre part en la competició en el cas que patís
símptomes que poguessin ser compatibles amb el contagi de l'Covid-19. Això resultarà
extensiu, igualment, als casos en que els símptomes fossin soferts per tercers amb qui
la persona participant tingui o hagi tingut un contacte que objectivament pogués
derivar-se un contagi.
3. Que, en cas de tenir coneixement d'estar afectat pel virus de l'Covid-19, es compromet
a no anar ni prendre part en la competició en la mesura que les autoritats sanitàries no
manifestin que la participació no suposa un risc, bé per la seva persona, bé per a la resta
dels assistents amb els que pogués tenir contacte.
4. Que, amb la mesura del seu abast, i en tot cas quan s'hagin donat circumstàncies que
ho aconsellin, s'ha sotmès a les proves prescrites per comprovar si està o ha estat
contagiat per la Covid-19.
5. Que és coneixedor, accepta i assumeix que, en l'actual estat, hi ha un objectiu risc de
contagi de Covid-19 amb les conseqüències que d'això es puguin derivar per a la seva
persona en termes de problemes de salut.
6. Que, en cas de resultar contagiat per Covid-19, el o la participant exonera l'organització
de qualsevol responsabilitat en relació amb els possibles danys o perjudicis que pogués
derivar a la seva persona.
7. Que, en cas que es detecti un positiu durant el desenvolupament de la competició,
s'informarà de forma immediata a l'organització, que seguirà les recomanacions de la
Conselleria de Sanitat i seguirà el protocol de el Ministeri de Salut.
8. Que el participant accepta que si s’arribessin a adoptar mesures o decisions per part
d'autoritats superiors com ara la Conselleria de Salut o el Ministeri de Salut amb
l'objectiu de preservar la salut de les persones que afectin a la competició, no es podran
considerar incomplertes les obligacions essencials de l'organitzador.
9. Que el o la participant accepta que si es demostra per la seva banda una conducta o
comportament d'inobservança o incompliment de les ordres o instruccions de el
personal d'organització en relació amb les mesures de seguretat en relació a l'Covid-19,
podrà ser exclòs/a o desqualificat/da de l'esdeveniment per decisió de qui actuï com a
autoritat esportiva (jutge/ssa-àrbitre o delegat/a tècnic/a).
10. Que el participant accepta que les mesures de caràcter esportiu exposades en l'apartat
anterior s'entenen sense perjudici d'altres responsabilitats que aquell o aquella pogués
arribar a assumir davant les autoritats competents (inclosos els òrgans disciplinaris
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federatius) com a conseqüència d'una conducta o comportament d'inobservança o
incompliment de les ordres i instruccions que siguin aplicables, bé en l'àmbit esportiufederatiu, bé en altres àmbits diferents.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ ABANS I DURANT LA CELEBRACIÓ DEL 15è MÍTING INTERNACIONAL
D'PARATLETISME DE L'HOSPITALET
ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ:
•
•
•
•
•

•
•

No es podrà accedir a la instal·lació sense haver complimentat i signat degudament el
document de Declaració de Responsabilitat.
L’accés es farà de forma esglaonada, mantenint la distància de seguretat de 1,5 m.
Es prendrà la temperatura de totes les persones que accedeixin a la instal·lació.
Serà obligatori fer ús del dispensador de gel hidroalcohólico habilitat a la zona d'accés a la
instal·lació per desinfectar les mans.
Es farà ús de les màscares durant la circulació en espais comuns: vestuaris, passadissos,
vestíbuls, etc. També es farà ús de les màscares a la zona de competició a excepció durant
l'escalfament, la competició i el refredament en el cas d'atletes i guies.
S'han de respectar les marques de circulació de la instal·lació.
La competició es realitzarà a porta tancada o amb accés limitat seguint les directrius que
marqui l'autoritat competent.

DURANT LA CELEBRACIÓ DEL MÍTING:
•
•

•
•
•

Sempre que sigui possible, s'haurà de mantenir la distància física de seguretat.
S'evitarà al màxim l'ús de vestidor. Hi haurà vestidors assignats per a atletes i guies en cas
d'haver-se de fer servir. En aquest cas, s'haurà de respectar l'aforament màxim indicat o, si
no, un màxim de 8 persones per vestidor (mínim de 3 m2 de superfície per persona).
Fer ús dels punts habilitats amb dispensadors de gel hidroalcohòlic.
L'organització s'encarregarà de la neteja i desinfecció de les zones comunes i el material de
competició d'ús comú.
Es farà ús exclusiu del material de competició propi: ampolles, equipació esportiva, etc.

L’Hospitalet de Llobregat, 6 d’octubre de 2020
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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ATLETES, GUIES I/O ACOMPANYANTS I PERSONES
DE L'ORGANITZACIÓ

................................................................................ (Nom
........................................ declaro responsablement:

i

cognoms)

amb

DNI/NIE

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a) No presentar cap simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea ...) o qualsevol altre quadre infecciós.
b) No he donat positiu en COVID-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin
estat positives.
c) No he estat en contacte directe amb persones que hagin tingut o tinguin alguna

simptomatologia compatible amb el COVID-19 en els darrers 14 dies.
2. Que, en cas de tenir febre o presentar algun símptoma compatible amb la COVID-19,
m'abstindré d'accedir a la instal·lació esportiva i retiraré la meva participació en la
competició.
3. Que accepto complir responsablement i en la seva totalitat el protocol de prevenció,
higiene i seguretat establerts per l'organització del Míting.

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar en la competició,
signo la present declaració de responsabilitat i consenteixo explícitament al tractament de les
dades que consten en aquesta declaració per part de l'organització i les autoritats sanitàries.

signatura:

L'Hospitalet de Llobregat 31 d'octubre de 2020

