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1

INTRODUCCCIÓ

Aquest doocument pretéén recollir totees les mesurees que l’Ajuntaament de Mórra d’Ebre ha eestablert per tal
t d’evitar
possibless infeccions per
p la Covid-119, seguint lees indicacionss de les autorritats sanitàriees i laborals. Aquestes
mesures són aplicables a totes les persones
p
en reelació a l’aforaament i ocupaació de les salles i espais haabilitat per
a l’activitaat esportiva dins
d les instal·lacions esporrtives municipals d’AQUA (Piscina Cobeerta, Gimnàs municipal
m
i
Pavelló M
Municipal), el camp
c
de futbool municipal i lles pistes de pàdel i de tennis de l’Ajuntaament de Mórra d’Ebre i
a totes aqquelles personnes que acceddeixin a aquesstes instal·lacions com a públic.
Aquest ddocument s’haa realitzat en base a la innformació dispponible a 20 d’agost de 20020. En consseqüència,
qualsevoll de les messures i datess que apareixxen en el prresent protoccol, poden seer susceptiblees de ser
modificaddes en funció dels canvis que puguin ssucceir en la situació actuaal, per noves recomanacioons de les
autoritatss sanitàries i administrative
a
es, o per quallsevol altra circumstància que
q es considderi rellevant en el cas
concret de l’Ajuntamennt de Móra d’E
Ebre i les sevees activitats.
En particuular s’ha tinguut en compte laa següent norrmativa per elaaborar el present Protocol:
•
•
•
•
•

•

•

•

D
Decret 63/20220, de 18 dee juny, de la nova governaança de l’emergència saniitària provocaada per la
C
COVID-19 i d’’inici de l’etapaa de la repressa al territori de Catalunya.
R
Resolució SLLT/1469/2020, de 18 de juuny, per la qual
q
s’adoptenn mesures bààsiques de protecció
p
i
oorganitzativess per prevenir el risc de trannsmissió i afavvorir la contencció de la infeccció per SARS
S-CoV-2.
P
Pla d’acció peel desconfinam
ment esportiu dde Catalunya,, de 29 de junyy.
LL’aforament de les instal·laccions esportivves durant el desconfinamen
d
nt de la covid--2019, de 1 dee juliol.
O
Ordre SND/3999/2020, de 9 de maig, perr la flexibilització de determ
minades restricccions d’àmbitt nacional,
eestablertes deesprés de la declaració dee l’estat d’alaarma per l’aplicació de la Fase 1 del Pla
P per la
ttransició a unaa nova normalitat
O
Ordre SND/4114/2020, de 166 de maig, peer la flexibilitzaació de determ
minades restricccions d’àmbitt nacional,
eestablertes deesprés de la declaració dee l’estat d’alaarma per l’aplicació de la Fase 2 del Pla
P per la
ttransició a unaa nova normalitat
O
Ordre SND/4558/2020, de 300 de maig, peer la flexibilitzaació de determ
minades restricccions d’àmbitt nacional,
eestablertes deesprés de la declaració dee l’estat d’alaarma per l’aplicació de la Fase 3 del Pla
P per la
ttransició a unaa nova normalitat
Resolució SLT
T/2107/2020, de 28 d’agosst, per la qual s’adopten meesures especiials en matèria de salut
ppública per a la contenció del
d brot epidèm
mic de la panddèmia de COV
VID-19 al territtori de Catalunnya.

L’objectiuu és proporcioonar el marc mínim
m
de referrència per tal d’ordenar la obertura
o
de púúblic a les Instal·lacions
Esportivees Municipals de l’Ajuntameent de Móra dd’Ebre. A tal efecte
e
es deseenvolupa un pprotocol internn que doni
resposta l’actual situacció provocada per la Covid-119.
En tot el qque no estigui específicameent regulat enn aquest docum
ment, la respoonsabilitat de lla utilització dels espais
d’ús prefeerent per un club,
c
associacció o similar reecau en la enttitat i en, darreera instància, en la presidèència de la
mateixa. Aquesta respponsabilitat incclou el mantenniment de less mesures reccomanades peer les entitats sanitàries
(neteja, m
mans, mascareeta) i específiccament la neteeja i desinfeccció dels espaiss després del seu ús.
Les mesuures que trobaareu en aquesst document s’’han acordat dins
d de l’Equipp de Govern dde l’Ajuntamennt de Móra
d’Ebre.
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2

PISCINA, GIMNÀS, SALA D’ACTIVIITATS DIRIG
GIDES I PAVE
ELLÓ

2.1

TIQUETS I TAQUILLES

En entrarr el públic, s’hauria d’evitar, en la mesuraa del possible, qualsevol coontacte físic. SSi no es pot reespectar la
mesura dde distanciameent a causa dee les condicionns espacials, s'han de prendre les mesurres següents:
•
•
•

P
Portar guants de protecció.
LLes taquilles disposaran d’una proteccció de vidre amb una obertura
o
inferiior per compprovar els
aabonaments (les
( targetes de
d temporada)).
P
Portar mascareta de protecció mentre ss’estigui en coontacte amb el
e públic. Aquuesta responssabilitat es
llimita al persoonal del controol d’accés.

A més, coom a mesura d’obligat comppliment per a totes les persones que accedeixin a les iinstal·lacions:
•
•

2.2

E
Es prohibirà l’entrada a quaalsevol personna amb símptoomes de problemes respirattoris
E
Es realitzarà un control dee temperaturaa a l’entrada de la instal·laació, prohibinnt l’entrada a qualsevol
uusuari que tingui una temperatura corpooral superior a 37,5ºC (no prenent
p
registrre de la tempeeratura de
lla persona al full
f de control d’accessos).

PISCINA, GIMNÀS I SALLA D’ACTIVITTATS DIRIGIDDES

La reservva de plaça a les instal·laccions es farà mitjançant cita prèvia utilittzant l’aplicacció que l’Ajunttament de
Móra d’Ebbre ha posat a disposició peer a tal fi, Traiining Gym.
Per l’accéés dels abonaats d’Aqua noo s’utilitzarà eel lector d’em
mpremta dactilar en tant enn quant no ess superi la
situació dd’emergència per malaltiess emergents. En lloc d’això, s’informaràà a la recepcció del número d’usuari
perquè ho registrin a l’aplicació. Noo es permetràà l’accés a laa instal·lació a cap personaa que no haggi reservat
prèviameent la seva plaça.
m, es pot feer una vendaa d’entrada lliiure per acceedir a les
Únicamennt si no s’haa assolit l’afoorament màxim
instal·laciions. Quan ess faci, no es recomana l'úús de diners en
e efectiu, priioritzant el paagament amb targeta o
altres mittjans que no suposin contaacte físic entrre dispositius. Es netejarà i desinfectaràà el datàfon després de
cada ús.

2.3

PAVELLÓ MUNICIPAL

El control de l’ocupacióó de les instaal·lacions quann s’està utilitzzant la pista laa portarà la peersona responnsable del
servei a laa instal·lació.
Per la caasuística del pavelló,
p
no es poden fer eentrades nom
minatives a less grades d’esspectadors, peerò caldrà
1
asseguraar que es recuullen les dadees següents dde tots els asssistents a enntrenaments i//o partits oficials: nom i
cognoms, número de teelèfon mòbil o fix o correu eelectrònic i DN
NI.
1

L'Ajuntam
ment de Móra d'Eb
bre i tot el seu personal
p
tractem lles dades de carààcter personal se
egons s'estableix en l'article 28 deel Reglament
General de P
Protecció de Dadees UE 2016/679 (R
RGPD) i la Llei Orggànica 3/2018, de 5 de desembre, de
d Protecció de Daades Personals i Garantia
G
dels
Drets Digitaals (LOPDGDD). En
E compliment del que disposen els articles 13 i 14 deel RGPD i en l'articcle 11 de la LOPD
DGDD s’informa dee les següents
dades:
Responsablle del tractament: L'Ajuntament de Móra
M d'Ebre NIF: P44309400B Pl. de Baix, 1 43740 Móra d'Ebre (Tarragona)) Telèfon: 977 400 012.
Pot contactar amb el Delegat dee Protecció de Daddes dirigint-se per eescrit a l'adreça de correu: dpd.rgpd@
@moradebre.cat
Finalitat del tractament: tractaarem la informació facilitada
•
P
Per a gestionar i coontrolar l'accés de les persones usuàrries del Teatre Munnicipal i garantir la seguretat.
s
El tractaament està legitimat per la missió
dd'interès públic de garantir la seguretaat de les instal·lacioons i dels bens i les persones.
•
P
Per garantir la segguretat i salut de les persones que hi treballen i de la reesta d'usuaris, legittimats per l'interès públic essencial i per l'obligació
llegal de garantir la seguretat i la salutt de les persones (aart. 6.1.c RGPD - Llei
L de Riscos Labo
orals / art. 6.1.e. RG
GPD).
Conservacióó: Les dades recollides seran conservades mentre durri la finalitat i per un
u màxim de 30 die
es excepte en el ccas d'existir la obliggació legal de
conservar-less per un període suuperior.
Destinatariss: Les dades recolliides seran cedides a les autoritats com
mpetents en cas dee que així ho sol·liccitin o en cas d'exisstir una obligació leegal de fer-ho.
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2.3.1
PÚBLIC EN GENERAL
És obligaació de l’Ajunttament de Móóra d’Ebre infformar al públic d’una mannera adequadaa sobre les normes
n
de
conducta en el context de la pandèm
mia COVID-199, per exemplee amb:
•
•
•
•
•

P
Pòster amb les
l “mesures de prevencióó per evitar la propagacióó del coronavvirus SARSC
CoV-2” del
D
Departament de Salut de laa Generalitat dde Catalunya.
D
De forma general la distànccia física de seeguretat serà de 1,5 metress.
S
S’hi instal·laraan dispensadoors de gel hidrroalcohòlic. Evvitar l’ús de guuants.
IInformar al púúblic de l’ús obbligatori de maascaretes.
A
Altres que l’Ajuntament de Móra d’Ebre cconsideri oporrtuna.

Com a noorma general a cadascun deels punts d’aqquest protocol dos son els punt
p més impoortants a garanntir:
•
•

C
Complir les mesures de distanciament.
E
Evitar aglomeeracions.

Quan no sigui possible mantenir laa distància físsica es podrà reduir si es garanteix l’úss de mascareta. Caldrà
deixar sempre un espaai lliure interpeersonal equivaalent a un seieent o a 1 metree.
mes de COVID
D-19, o bé less que hagin esstat en contaccte directe
No es peermetrà l’accéss a persones amb símptom
amb un m
malalt.
2.3.2
MPRÈS DINS DE GRUPS VULNE
ERABLES
PÚBLIC COM
Es consiideren grups vulnerables per part deel Ministeri de
d Sanitat, lees persones amb diabetiss malaltia
cardiovasscular, hiperteensió, malalttia hepàtica crònica, malaltia pulmonaar crònica, m
malaltia renaal crònica,
immunodeficiència, cànncer en fase de
d tractament actiu, embarààs i majors de 60 anys amb patologies prrèvies.
No es poot sol·licitar infformació sobree l’edat o quaalsevol patologgia prèvia a lees persones ddel públic. Less persones
que siguiin del “grup de
d risc” són reesponsables dde complir less recomanaccions que les autoritats sannitàries de
cada regió especifiquen
ADA2
2.3.3
GESTIÓ DE PÚBLIC / ENTRA
p
o en
Com a "eentrada” s’entéén l’espai conncorregut pel ppúblic davant de l’equipameent en partits que tinguin públic
entrenam
ments d’equipss. Així, l’entradda és la zona d’aparcamentt contempladaa al Carrer Peppita Grangé Torà
T i a les
instal·laciions (el hall) fiins a l'accés al
a passadís i a la zona de grrades.

L'oberturaa de portes es
e realitzarà amb antelació suficient per permetre un accés ordenaat a la zona de
d grades,
permetennt l’accés úniccament en grups de 20 perssones atès quue s’han de recollir les dadees definides al punt 2.3.
L’ocupaciió de les graddes es farà de
d la més proopera a la pista a la més allunyada
a
de la pista, resppectant els
passadisssos definits peer entrar i per sortir a la figuura de la planaa següent.
A les zonnes on el distaanciament és difícil d’avaluuar i complir a causa de less condicions eespacials (perr exemple,
les escalees o el hall d’eentrada) o on la congestió éés elevada s’hha de gestionaar el flux de peersones. Cal que
q hi hagi
una persona al hall i una altra al passadís
p
de laa zona de graades perquè la circulació ssigui fluida i indiqui als
usuaris que evitin les aglomeracions
a
s.

Drets: Pot exxercir els seus dretts d'accés, rectificaació, supressió, porrtabilitat de les sevees dades i a la limittació o oposició dell seu tractament, així com no ser
objecte de ddecisions individuals automatitzades, dirigint-se al Deleggat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de coorreu: dpd.rgpd@m
moradebre.cat,
havent-se d'iidentificar degudam
ment i sol·licitar clarrament el dret a exe
xercir.
2 Atès que a la zona de piscina, gimnàs i activitats
s dirigides no hi ha públic i que l’accéss està regulat per le
es reserves a l’apliccació, no cal considderar aquest
cas i únicament es tractarà de l’accés
l
de públic geeneral al pavelló.
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Altres meesures:
•
•
•

N
No es permettrà l’accés a persones amb símptomes de COVID-19, o bé les que hagin estat enn contacte
ddirecte amb un malalt.
S
Senyalitzar lees zones d’esspera davantt dels lavabos amb tanquues i marquess de terra de manera
aadequada.
E
Establir marquues de distancciament al terrra.

En el cass de partits enns que es prevvegi una elevaada ocupació, el control dels fluxos d’enttrada i sortida serà com
es contem
mpla a la figuura següent i s’accedirà i ees sortirà de l’equipament per dues porttes diferenciades (verd,
entrada i vermell, sortidda).
Passadís

Grades

Pista

mb fletxes. Únnicament en el
e cas de persones amb m
mobilitat reduïïda es pot
El circuit estarà marcaat al terra am
modificarr aquest flux, sempre
s
amb laa supervisió d el personal reesponsable dee les instal·laciions.
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2.3.4
GESTIÓ DE PÚBLIC / SORTIIDA3
Com a "ssortida" s’entéén l’espai recoorregut pel pú blic des de laa sortida de la seva localitaat i de les graddes fins al
Carrer Peepita Grangé Torà. Abans de l'inici d’un partit, s'ha d'informar al públic sobre ell procés de soortida a la
seva finallització, en paarticular sobre el comportam
ment en sortir de
d les grades.
S’han de garantir, si caal per megafonnia, els punts següents ambb la gestió de la sortida.
•
•

R
Respectar less mesures de distanciament
d
t
E
Evitar acumulacions

La sortidaa del públic en la finalitzaciió dels partits ha de realitzaar-se de forma esglaonadaa per zones, garantint la
distància entre personees, començant per les més properes a la sortida i amb l’ajut del perssonal del paveelló.
S’han de garantir papeereres de residus i punts dee desinfecció en totes les sortides.
s
Aqueestes papereres han de
ser netejaades de formaa freqüent, i almenys un copp a el dia.

2.4

PERSONALL DE SALA

L’ús de m
mascareta és obligatori pel personal de l’equipament, i sempre quee sigui possibble, la distància entre el
personal i els assistentts serà d’un metre
m
i mig.
d la instal·lacció vetllarà peel complimentt del protocol de seguretat, higiene, distaanciament
La personna al càrrec de
físic, conttrol d’accés i concentració
c
de
d persones, i farà el seguim
ment del comppliment de less mesures de tot
t l’equip.
Tot el perrsonal tindrà accés
a
al següeent material dee protecció:
•
•
•
•
•
•

C
Caixa de moccadors d’un sool ús.
B
Botella de solució hidroalcoohòlica per dessinfectar les mans.
m
G
Guants d’un sol
s ús per mannipular eines.
B
Botella de solució desinfecttant per superrfícies.
P
Paper d’un sool ús per aplicaar la solució deesinfectant peer superfícies.
P
Paperera per dipositar el paaper i els guannts un cop utilitzats.

Atès que a la zona de piscina, gimnàs i activitatss dirigides no hi ha públic i que l’accéss està regulat per le
es reserves a l’apliccació, no cal considderar aquest
cas i únicament es tractarà de l’accés
l
de públic geeneral al pavelló.
3
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2.5

AFORAMENNT / OCUPACCIÓ

Tots els càlculs d’afoorament realitzzats en aqueest apartat s’’han basat enn el documennt “L’aforameent de les
instal·laciions esportivees durant el desconfinameent de la covvid-2019”, de 1 de juliol. eemès per la Secretaria
General dde l’Esport.
2.5.1
VESTIDORS
Per norm
ma general i enn aplicació del que determinna la normativva s’ha de connsiderar 3 m2 d’espai de veestidor per
persona i una distànciaa de seguretatt de 1,5 metrees entre persones.

D LA PISCINA, GIMNÀS I SALLA D’ACTIVITAT
TS DIRIGIDES
2.5.1.1 VESTIDORS DE
2
t una superffície de 284 m que en aplicació de l’esstàndard definnit donaria 95 persones
La zona de vestidors té
% ens definiriaa la forquilla e ntre 29 i 71 persones
p
a
d’ocupaciió màxima, quue en aplicació dels criteris del 30%-70%
repartir enntre els 6 vesttidors col·lectius existents.

2.5.1.2 VESTIDORS DEL
D PAVELLÓ
La zona de vestidors té
t una superffície de 144 m 2 que en aplicació de l’esstàndard definnit donaria 48 persones
d’ocupaciió màxima, quue en aplicació dels criteris del 30%-70%
% ens definiriaa la forquilla e ntre 14 i 36 persones
p
a
repartir enntre els 4 vesttidors col·lectius existents.
2.5.2
PISCINA
Pel que rrespecta als vaasos de la pisscina tenim trees escenaris en
e funció de l’ocupació que sigui permessa en cada
moment. La piscina graan té un vas de
d 25 x 12,5 m
metres de form
ma que ens movem
m
en unaa ocupació enttre 15 i 29
personess, essent l’ocupació màximaa de 52.
Pel que rrespecta al vaas petit, i atèss que en aqueest vas únicam
ment es realitzzen activitats ccom l’Aquagyym, podem
equipararr-lo a una saala d’activitatss, enlloc de considerar-lo una piscina. Així, el seuu aforament el podem
consideraar que va entree 6 i 15 persones, amb unaa ocupació mààxima de 20 peersones en coondicions norm
mals.
És responnsabilitat dels socorristes presents a la zoona d’aigües el control de l’ocupació.
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SALA DE GIM
MNÀS I D’ACTIV
VITATS DIRIGID
DES
2.5.3
Pel que rrespecta a la sala de gimnnàs amb equi paments, la seva
s
superfície és de 142,88 m2, de form
ma que en
aplicació del que dispoosa el documeent de referènccia la forquillaa d’ocupació està entre 9 i 223 persones (330%-75%)
amb una ocupació màxxima de 30 peersones, en coondicions de normalitat.. No s’ha quadricculat el terra de
d la sala,
però s’haan redistribuït les màquines per mantenirr els 1,5 metrees de distància entre usuarris. En el cas que no es
pugui asssegurar aquessta distància social de segu retat, s’habilitaaran mamparees de metacrillat o similar.
És responnsabilitat del tècnic
t
present al gimnàs qu e es compleixxin les ocupaccions màximess en cada mom
ment.
Pel que rrespecta a la sala d’activitaats dirigides, laa seva superffície és de 97,6 m2, de form
ma que en applicació del
que dispoosa el document de referència la forquillla d’ocupacióó està entre 7 i 19 personees (30%-75%)) amb una
ocupació màxima de 25
2 persones en condicions de normalitat. És responsaabilitat del monnitor de l’activvitat vetllar
pel compliment de l’ocuupació en tot moment.
m
2.5.4
PAVELLÓ MUNICIPAL
U
I GRA
ADES
Per norm
ma general less activitats d’eequip en pistta necessiten com a mínim
m una superfíície de 25 m22/persona.
Tenint enn consideracióó això i atès que
q la pista deel pavelló té una
u superfíciee de 1.000 m22, segons les dades del
Cens d’Equipaments Esportius
E
de Catalunya,
C
l’occupació màxim
ma en activitat a la pista és dde 40 personees, que en
aplicació dels criteris del
d 30%-75% ens donaria uuna franja de 12 a 30 persones que, a to
tots els efectees, és més
que suficiient per les tippologies d’espport habituals qque es practiqquen (futbol saala, handbol i bàsquet).
Pel que respecta a lees grades tannt en partits oficials com en entrenameents, l’aforam
ment màxim és
é de 411
personess. En funció dee l’aplicació dels criteris 255%-50% l’ocuppació de les grades
g
estariaa a la forquillaa de 103 a
205 persoones.
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En el cass de la utilització de les grades
g
per paartits oficials cal
c considerarr que la sevaa obertura al públic, es
realitzaràà atenent les normes,
n
distàncies i aforam
ments que esttableixin les autoritats sanittàries en cadaascuna de
les fasess. Les gradees seran neteejades i dessinfectades seegons indiquin les autorittats sanitàries, podent
condicionnar el calendarri de partits.
La planificació i l’ocupaació de les grrades depeneen molt de la distribució
d
de la sala o de la zona del públic, dels
seients i de les distànccies entre les files de seiennts. El dissenyy realitzat perr l’Ajuntamentt de Móra d’Ebre de les
localitats i la ocupació han estat realitzades en fu nció de les coondicions espaacials per com
mplir els requissits durant
la pandèm
mia COVID-199.
S'ha garaantit que els esspectadors esstiguin asseguuts i mantinguin la distància de seguretat fixada per less autoritats
sanitàriess.
Tot i que les entrades i els seients no
n estan num
merats, s’han innhabilitat les butaques
b
quee no compleixin amb els
criteris dee distanciameent físic, així com
c les no dissposades. S'eevitarà, en la mesura
m
possibble, el pas dee persones
entre filess, que suposi no respectar la distància dee seguretat.
•
•
•
•

D
Durant tot el partit
p
serà obligatori l’ús de mascareta.
M
Mínim un seieent buit a bandda i banda del seient ocupat.
P
Preferentment, la distribucióó es farà a poortell.
E
Eventualmentt, i sempre que des de l’Ajuuntament de Móra
M d’Ebre ess faci una auttorització espeecífica, les
ppersones quee conviuen enn un mateix ddomicili quedaaran exemptees de les messures anteriors, que sí
m
mantindran, com
c a grup, amb
a les altress persones o grups,
g
mantennint-se l’aforaament màxim previst en
ccada fase.
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En el cass de partits enss que es preveegi una elevadda ocupació, el
e control delss fluxos d’entraada i sortida serà
s com
es contem
mpla a la figurra següent.
Passadís

Grades

Pista

3

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
U

En tot el que respecta al present caapítol la respoonsabilitat del compliment de
d les mesurees aquí recollides recau
en la pressidència de la Junta del Cluub Esportiu Ol ímpic Móra d’Ebre.

3.1

TIQUETS I TAQUILLES

En entrarr el públic, s’hauria d’evitar, en la mesuraa del possible, qualsevol coontacte físic. SSi no es pot reespectar la
mesura dde distanciameent a causa dee les condicionns espacials, s'han de prendre les mesurres següents:
•
•
•

P
Portar guants de protecció
LLes taquilles disposaran d’una proteccció de vidre amb una obertura
o
inferiior per compprovar els
aabonaments (les
( targetes de
d temporada)).
P
Portar mascareta de protecció mentre ss’estigui en coontacte amb el
e públic. Aquuesta responssabilitat es
llimita al persoonal del controol d’accés.

A més, coom a mesura d’obligat comppliment per a totes les persones que accedeixin a les iinstal·lacions:
•
•

E
Es prohibirà l’entrada a quaalsevol personna amb símptoomes de problemes respirattoris
E
Es realitzarà un control dee temperaturaa a l’entrada de la instal·laació, prohibinnt l’entrada a qualsevol
uusuari que tingui una temperatura corpooral superior a 37,5ºC (no prenent
p
registrre de la tempeeratura de
lla persona al full
f de control d’accessos).

Per la cassuística del caamp de futbol municipal, noo es poden ferr entrades nom
minatives a less grades d’esppectadors,
però calddrà assegurarr que es recuullen les dadees4 següents de tots els assistents
a
a eentrenaments i/o partits
oficials: nnom i cognomss, número de telèfon mòbil o fix o correu electrònic i DNI.
4

L'Ajuntam
ment de Móra d'Eb
bre i tot el seu personal
p
tractem lles dades de carààcter personal se
egons s'estableix en l'article 28 deel Reglament
General de P
Protecció de Dadees UE 2016/679 (R
RGPD) i la Llei Orggànica 3/2018, de 5 de desembre, de
d Protecció de Daades Personals i Garantia
G
dels
Drets Digitaals (LOPDGDD). En
E compliment del que disposen els articles 13 i 14 deel RGPD i en l'articcle 11 de la LOPD
DGDD s’informa dee les següents
dades:
Responsablle del tractament: L'Ajuntament de Móra
M d'Ebre NIF: P44309400B Pl. de Baix, 1 43740 Móra d'Ebre (Tarragona)) Telèfon: 977 400 012.
Pot contactar amb el Delegat dee Protecció de Daddes dirigint-se per eescrit a l'adreça de correu: dpd.rgpd@
@moradebre.cat
Finalitat del tractament: tractaarem la informació facilitada
•
P
Per a gestionar i coontrolar l'accés de les persones usuàrries del Teatre Munnicipal i garantir la seguretat.
s
El tractaament està legitimat per la missió
dd'interès públic de garantir la seguretaat de les instal·lacioons i dels bens i les persones.
•
P
Per garantir la segguretat i salut de les persones que hi treballen i de la reesta d'usuaris, legittimats per l'interès públic essencial i per l'obligació
llegal de garantir la seguretat i la salutt de les persones (aart. 6.1.c RGPD - Llei
L de Riscos Labo
orals / art. 6.1.e. RG
GPD).
Ajuntament de
d Móra d’Ebre | Pça de Baix 1 | 437440 Móra d’Ebre | 9777.400.012 | ajunta
ament@moradebree.cat

Pààgina 11 de 22

3.1.1
PÚBLIC EN GENERAL
És obligaació de l’Ajunttament de Móóra d’Ebre infformar al públic d’una mannera adequadaa sobre les normes
n
de
conducta en el context de la pandèm
mia COVID-199, per exemplee amb:
•
•
•
•
•

P
Pòster amb les
l “mesures de prevencióó per evitar la propagacióó del coronavvirus SARSC
CoV-2” del
D
Departament de Salut de laa Generalitat dde Catalunya.
D
De forma general la distànccia física de seeguretat serà de 1,5 metress.
S
S’hi instal·laraan dispensadoors de gel hidrroalcohòlic. Evvitar l’ús de guuants.
IInformar al púúblic de l’ús obbligatori de maascaretes.
A
Altres que l’Ajuntament de Móra d’Ebre cconsideri oporrtuna.

Com a noorma general a cadascun deels punts d’aqquest protocol dos son els punt
p més impoortants a garanntir:
•
•

C
Complir les mesures de distanciament.
E
Evitar aglomeeracions.

Quan no sigui possible mantenir laa distància físsica es podrà reduir si es garanteix l’úss de mascareta. Caldrà
deixar sempre un espaai lliure interpeersonal equivaalent a un seieent o a 1 metree.
mes de COVID
D-19, o bé less que hagin esstat en contaccte directe
No es peermetrà l’accéss a persones amb símptom
amb un m
malalt.
3.1.2
MPRÈS DINS DE GRUPS VULNE
ERABLES
PÚBLIC COM
Es consiideren grups vulnerables per part deel Ministeri de
d Sanitat, lees persones amb diabetiss malaltia
cardiovasscular, hiperteensió, malalttia hepàtica crònica, malaltia pulmonaar crònica, m
malaltia renaal crònica,
immunodeficiència, cànncer en fase de
d tractament actiu, embarààs i majors de 60 anys amb patologies prrèvies.
No es poot sol·licitar infformació sobree l’edat o quaalsevol patologgia prèvia a lees persones ddel públic. Less persones
que siguiin del “grup de
d risc” són reesponsables dde complir less recomanaccions que les autoritats sannitàries de
cada regió especifiquen
ADA5
3.1.3
GESTIÓ DE PÚBLIC / ENTRA
p
o en
Com a "eentrada” s’entéén l’espai conncorregut pel ppúblic davant de l’equipameent en partits que tinguin públic
entrenam
ments d’equipss. Així, l’entradda és la zona d’aparcamentt contempladaa al Carrer Peppita Grangé Torà
T i a les
instal·laciions, en concrret, l’accés al passadís de laa zona de graades i a la zona de grades.

L'oberturaa de portes es
e realitzarà amb antelació suficient per permetre un accés ordenaat a la zona de
d grades,
permetennt l’accés úniccament en grups de 20 perssones atès quue s’han de recollir les dadees definides al punt 3.1.
L’ocupaciió de les graddes es farà de
d la més proopera a la pista a la més allunyada
a
de la pista, resppectant els
passadisssos definits peer entrar i per sortir a la figuura de la planaa següent.
A les zones on el disstanciament és
é difícil d’avvaluar i complir a causa de
d les condiciions espacials o on la
congestióó és elevada s’ha
s de gestionnar el flux de ppersones. Call que hi hagi una
u persona pperquè la circuulació sigui
fluida i inddiqui als usuaaris que evitin les aglomeraccions.

Conservacióó: Les dades recollides seran conservades mentre durri la finalitat i per un
u màxim de 30 die
es excepte en el ccas d'existir la obliggació legal de
conservar-less per un període suuperior.
Destinatariss: Les dades recolliides seran cedides a les autoritats com
mpetents en cas dee que així ho sol·liccitin o en cas d'exisstir una obligació leegal de fer-ho.
Drets: Pot exxercir els seus dretts d'accés, rectificaació, supressió, porrtabilitat de les sevees dades i a la limittació o oposició dell seu tractament, així com no ser
objecte de ddecisions individuals automatitzades, dirigint-se al Deleggat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de coorreu: dpd.rgpd@m
moradebre.cat,
havent-se d'iidentificar degudam
ment i sol·licitar clarrament el dret a exe
xercir.
5 Atès que a la zona de piscina, gimnàs i activitats
s dirigides no hi ha públic i que l’accéss està regulat per le
es reserves a l’apliccació, no cal considderar aquest
cas i únicament es tractarà de l’accés
l
de públic geeneral al pavelló.
Ajuntament de
d Móra d’Ebre | Pça de Baix 1 | 437440 Móra d’Ebre | 9777.400.012 | ajunta
ament@moradebree.cat

Pààgina 12 de 22

Altres meesures:
•
•
•

N
No es permettrà l’accés a persones amb símptomes de COVID-19, o bé les que hagin estat enn contacte
ddirecte amb un malalt.
S
Senyalitzar lees zones d’esspera davantt dels lavabos amb tanquues i marquess de terra de manera
aadequada.
E
Establir marquues de distancciament al terrra.

En el cass de partits enss que es preveegi una elevadda ocupació, el
e control delss fluxos d’entraada i sortida serà
s com
es contem
mpla a la figurra següent i s’accedirà i es ssortirà de l’equipament per dues portes ddiferenciades (verd,
entrada i vermell, sortidda).

mpre amb la supervisió
d persones amb
a mobilitat rreduïda es poot modificar aqquest flux, sem
Únicamennt en el cas de
del persoonal responsabble de les instal·lacions.
3.1.4
GESTIÓ DE PÚBLIC / SORTIIDA6
Com a "ssortida" s’entéén l’espai recoorregut pel pú blic des de laa sortida de la seva localitaat i de les graddes fins al
Carrer Ribera d’Ebre. Abans
A
de l'inici d'un partit, s'ha d'informaar al públic soobre el procéss de sortida després de
l'esdevenniment, en parrticular sobre el
e comportameent en sortir de les grades.
S’han de garantir, si caal per megafonnia, els punts següents ambb la gestió de la sortida.
•
•

R
Respectar less mesures de distanciament
d
t
E
Evitar acumulacions

La sortidaa del públic en la finalitzaciió dels partits ha de realitzaar-se de forma esglaonadaa per zones, garantint la
distància entre personees, començant per les més properes a la sortida i amb l’ajut del perssonal.
S’han de garantir papeereres de residus i punts dee desinfecció en totes les sortides.
s
Aqueestes papereres han de
ser netejaades de formaa freqüent, i almenys un copp a el dia.
Atès que a la zona de piscina, gimnàs i activitatss dirigides no hi ha públic i que l’accéss està regulat per le
es reserves a l’apliccació, no cal considderar aquest
cas i únicament es tractarà de l’accés
l
de públic geeneral al pavelló.
6
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3.2

PERSONALL DE LA INSTAAL·LACIÓ

L’ús de m
mascareta és obligatori pel personal de l’equipament, i sempre quee sigui possibble, la distància entre el
personal i els assistentts serà d’un metre
m
i mig.
La persoona designadaa per la pressidència de l a Junta del Club Esportiuu Olímpic Móóra d’Ebre veetllarà pel
complimeent del protocool de seguretaat, higiene, di stanciament físic,
f
control d’accés
d
i conccentració de persones,
p
i
farà el seeguiment del compliment
c
dee les mesures de tot l’equip.
a
al següeent material dee protecció:
Tot el perrsonal tindrà accés
•
•
•
•
•
•

3.3

C
Caixa de moccadors d’un sool ús.
B
Botella de solució hidroalcoohòlica per dessinfectar les mans.
m
G
Guants d’un sol
s ús per mannipular eines.
B
Botella de solució desinfecttant per superrfícies.
P
Paper d’un sool ús per aplicaar la solució deesinfectant peer superfícies.
P
Paperera per dipositar el paaper i els guannts un cop utilitzats.

AFORAMENNT / OCUPACCIÓ

Tots els càlculs d’afoorament realitzzats en aqueest apartat s’’han basat enn el documennt “L’aforameent de les
instal·laciions esportivees durant el desconfinameent de la covvid-2019”, de 1 de juliol. eemès per la Secretaria
General dde l’Esport.
3.3.1
VESTIDORS
Per norm
ma general i enn aplicació del que determinna la normativva s’ha de connsiderar 3 m2 d’espai de veestidor per
persona i una distànciaa de seguretatt de 1,5 metrees entre persones.

D CAMP DE FUTBOL MUNIC
CIPAL
3.3.1.1 VESTIDORS DEL
m2 que en apllicació de l’esstàndard definnit donaria 14 persones
La zona de vestidors té una superffície de 42 m
d’ocupaciió màxima, quue en aplicaciió dels criteriss del 30%-70%
% ens definiriaa la forquilla eentre 4 i 10 persones
p
a
repartir enntre els 2 vesttidors col·lectius existents.
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3.3.1.2 VESTIDORS DE
D LA PISTA POLIESPORTIVA
O
La zona de vestidors té una superffície de 66 m
m2 que en apllicació de l’esstàndard definnit donaria 22 persones
d’ocupaciió màxima, quue en aplicaciió dels criteriss del 30%-70%
% ens definiriaa la forquilla eentre 6 i 15 persones
p
a
repartir enntre els 2 vesttidors col·lectius existents.
3.3.1.3 VESTIDORS DE
D LA PISCINA D’ESTIU
La zona de vestidors té una superffície de 42 m
m2 que en apllicació de l’esstàndard definnit donaria 14 persones
d’ocupaciió màxima, quue en aplicaciió dels criteriss del 30%-70%
% ens definiriaa la forquilla eentre 4 i 10 persones
p
a
repartir enntre els 2 vesttidors col·lectius existents.
3.3.2
CAMP DE FUTBOL MUNICIPPAL I GRADES
Per norm
ma general less activitats d’eequip necessitten com a mínim una supeerfície de 100 m2/persona. Tenint en
consideraació això i atèès que la pistta del camp dde futbol munnicipal té una superfície dee 5.984 m2, segons
s
les
dades deel Cens d’Equuipaments Essportius de C
Catalunya, l’occupació màxim
ma en activitaat a la pista és de 59
personess, que en apliccació dels criteeris del 30%-775% ens donaaria una franjaa de 17 a 44 ppersones que,, a tots els
efectes, éés més que suuficient per less tipologies d’eesport habituaals que es pracctiquen.
Pel que respecta a lees grades tannt en partits oficials com en entrenameents, l’aforam
ment màxim és
é de 400
personess. En funció dee l’aplicació dels criteris 255%-50% l’ocuppació de les grades
g
estariaa a la forquillaa de 100 a
200 persoones.

En el cass de la utilització de les grades
g
per paartits oficials cal
c considerarr que la sevaa obertura al públic, es
realitzaràà atenent les normes,
n
distàncies i aforam
ments que esttableixin les autoritats sanittàries en cadaascuna de
les fasess. Les gradees seran neteejades i dessinfectades seegons indiquin les autorittats sanitàries, podent
condicionnar el calendarri de partits.
La planificació i l’ocupaació de les grrades sala deepenen molt de la distribució de la sala o de la zona del
d públic,
dels seiennts i de les distàncies entree les files de sseients. El dissseny realitzatt per l’Ajuntam
ment de Móra d’Ebre de
les localittats i la ocupaació han estaat realitzades en funció de les condicions espacials pper complir elss requisits
durant la pandèmia CO
OVID-19.
S'ha garaantit que els esspectadors esstiguin asseguuts i mantinguin la distància de seguretat fixada per less autoritats
sanitàriess.
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Tot i que les entrades i els seients no
n estan num
merats, s’han innhabilitat les butaques
b
quee no compleixin amb els
criteris dee distanciameent físic, així com
c les no dissposades. S'eevitarà, en la mesura
m
possibble, el pas dee persones
entre filess, que suposi no respectar la distància dee seguretat.
•
•
•
•

D
Durant tot el partit
p
serà obligatori l’ús de mascareta.
M
Mínim un seieent buit a bandda i banda del seient ocupat.
P
Preferentment, la distribucióó es farà a poortell.
E
Eventualmentt, i sempre que des de l’Ajuuntament de Móra
M d’Ebre ess faci una auttorització espeecífica, les
ppersones quee conviuen enn un mateix ddomicili quedaaran exemptees de les messures anteriors, que sí
m
mantindran, com
c a grup, amb
a les altress persones o grups,
g
mantennint-se l’aforaament màxim previst en
ccada fase.

3.3.3
BERTA
PISTA POLIESPORTIVA COB
Per norm
ma general less activitats d’eequip necessi ten com a mínim una superfície de 25 m2/persona. Tenint en
consideraació això i atèès que la pista poliesportivva coberta té una superfície de 990 m2 , segons les dades del
Cens d’Equipaments Esportius
E
de Catalunya,
C
l’occupació màxim
ma en activitat a la pista és dde 39 personees, que en
aplicació dels criteris del
d 30%-75% ens donaria uuna franja de 12 a 29 persones que, a to
tots els efectees, és més
que suficiient per les tippologies d’espport habituals qque es practiqquen (futbol saala i bàsquet).

4

PISTES DEE TENNIS I PÀDEL
À

En tot el que respecta al present caapítol la respoonsabilitat del compliment de
d les mesurees aquí recollides recau
en la pressidència de la Junta del Cluub de Tennis dde Móra d’Ebrre.

4.1

TIQUETS I TAQUILLES

Per la cassuística de less pistes de tennis, no es pooden fer entraades nominativves a les graddes d’espectadors, però
caldrà asssegurar que es recullen lees dades7 seggüents de totss els assistentts a entrenam
ments i/o partits oficials:
nom i coggnoms, númerro de telèfon mòbil
m o fix o coorreu electrònic i DNI.

7

L'Ajuntam
ment de Móra d'Eb
bre i tot el seu personal
p
tractem lles dades de carààcter personal se
egons s'estableix en l'article 28 deel Reglament
General de P
Protecció de Dadees UE 2016/679 (R
RGPD) i la Llei Orggànica 3/2018, de 5 de desembre, de
d Protecció de Daades Personals i Garantia
G
dels
Drets Digitaals (LOPDGDD). En
E compliment del que disposen els articles 13 i 14 deel RGPD i en l'articcle 11 de la LOPD
DGDD s’informa dee les següents
dades:
Responsablle del tractament: L'Ajuntament de Móra
M d'Ebre NIF: P44309400B Pl. de Baix, 1 43740 Móra d'Ebre (Tarragona)) Telèfon: 977 400 012.
Pot contactar amb el Delegat dee Protecció de Daddes dirigint-se per eescrit a l'adreça de correu: dpd.rgpd@
@moradebre.cat
Finalitat del tractament: tractaarem la informació facilitada
•
P
Per a gestionar i coontrolar l'accés de les persones usuàrries del Teatre Munnicipal i garantir la seguretat.
s
El tractaament està legitimat per la missió
dd'interès públic de garantir la seguretaat de les instal·lacioons i dels bens i les persones.
•
P
Per garantir la segguretat i salut de les persones que hi treballen i de la reesta d'usuaris, legittimats per l'interès públic essencial i per l'obligació
llegal de garantir la seguretat i la salutt de les persones (aart. 6.1.c RGPD - Llei
L de Riscos Labo
orals / art. 6.1.e. RG
GPD).
Conservacióó: Les dades recollides seran conservades mentre durri la finalitat i per un
u màxim de 30 die
es excepte en el ccas d'existir la obliggació legal de
conservar-less per un període suuperior.
Destinatariss: Les dades recolliides seran cedides a les autoritats com
mpetents en cas dee que així ho sol·liccitin o en cas d'exisstir una obligació leegal de fer-ho.
Drets: Pot exxercir els seus dretts d'accés, rectificaació, supressió, porrtabilitat de les sevees dades i a la limittació o oposició dell seu tractament, així com no ser
objecte de ddecisions individuals automatitzades, dirigint-se al Deleggat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de coorreu: dpd.rgpd@m
moradebre.cat,
havent-se d'iidentificar degudam
ment i sol·licitar clarrament el dret a exe
xercir.
Ajuntament de
d Móra d’Ebre | Pça de Baix 1 | 437440 Móra d’Ebre | 9777.400.012 | ajunta
ament@moradebree.cat

Pààgina 16 de 22

4.1.1
PÚBLIC EN GENERAL
És obligaació de l’Ajunttament de Móóra d’Ebre infformar al públic d’una mannera adequadaa sobre les normes
n
de
conducta en el context de la pandèm
mia COVID-199, per exemplee amb:
•
•
•
•
•

P
Pòster amb les
l “mesures de prevencióó per evitar la propagacióó del coronavvirus SARSC
CoV-2” del
D
Departament de Salut de laa Generalitat dde Catalunya.
D
De forma general la distànccia física de seeguretat serà de 1,5 metress.
S
S’hi instal·laraan dispensadoors de gel hidrroalcohòlic. Evvitar l’ús de guuants.
IInformar al púúblic de l’ús obbligatori de maascaretes.
A
Altres que l’Ajuntament de Móra d’Ebre cconsideri oporrtuna.

Com a noorma general a cadascun deels punts d’aqquest protocol dos son els punt
p més impoortants a garanntir:
•
•

C
Complir les mesures de distanciament.
E
Evitar aglomeeracions.

Quan no sigui possible mantenir laa distància físsica es podrà reduir si es garanteix l’úss de mascareta. Caldrà
deixar sempre un espaai lliure interpeersonal equivaalent a un seieent o a 1 metree.
mes de COVID
D-19, o bé less que hagin esstat en contaccte directe
No es peermetrà l’accéss a persones amb símptom
amb un m
malalt.
4.1.2
MPRÈS DINS DE GRUPS VULNE
ERABLES
PÚBLIC COM
Es consiideren grups vulnerables per part deel Ministeri de
d Sanitat, lees persones amb diabetiss malaltia
cardiovasscular, hiperteensió, malalttia hepàtica crònica, malaltia pulmonaar crònica, m
malaltia renaal crònica,
immunodeficiència, cànncer en fase de
d tractament actiu, embarààs i majors de 60 anys amb patologies prrèvies.
No es poot sol·licitar infformació sobree l’edat o quaalsevol patologgia prèvia a lees persones ddel públic. Less persones
que siguiin del “grup de
d risc” són reesponsables dde complir less recomanaccions que les autoritats sannitàries de
cada regió especifiquen

4.1.3
GESTIÓ DE PÚBLIC / ENTRA
ADA I SORTIDA
A8
Com a "eentrada” s’entéén l’espai conncorregut pel ppúblic davant de l’equipameent en partits que tinguin públic
p
o en
entrenam
ments. Així, l’eentrada és laa zona d’apaarcament conttemplada al Carrer
C
Pepitaa Grangé Torrà i a les
instal·laciions.
L'oberturaa de portes es
e realitzarà amb
a
antelacióó suficient peer permetre un accés ordeenat, permeteent l’accés
únicamennt en grups dee 20 personees atès que s’’han de recolllir les dades definides
d
al ppunt 3.14. És una tasca
encomanada al responnsable de la instal·lació
i
quue es mantingguin les distànncies interperssonals. Cal que hi hagi
una persoona perquè la circulació sigui fluida i indiqqui als usuariss que evitin less aglomeracioons.
Altres meesures:
•
•
•

N
No es permettrà l’accés a persones amb símptomes de COVID-19, o bé les que hagin estat enn contacte
ddirecte amb un malalt.
S
Senyalitzar lees zones d’esspera davantt dels lavabos amb tanquues i marquess de terra de manera
aadequada.
E
Establir marquues de distancciament al terrra.

Atès que a la zona de piscina, gimnàs i activitatss dirigides no hi ha públic i que l’accéss està regulat per le
es reserves a l’apliccació, no cal considderar aquest
cas i únicament es tractarà de l’accés
l
de públic geeneral al pavelló.
8
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Com a "ssortida" s’entéén l’espai recoorregut pel púúblic fins al caarrer. Abans de
d l'inici d'un ppartit, s'ha d'informar al
públic sobbre el procés de sortida dessprés de l'esd eveniment.
S’han de garantir, si caal per megafonnia, els punts següents ambb la gestió de la sortida.
•
•

R
Respectar less mesures de distanciament
d
t
E
Evitar acumulacions

La sortidaa del públic en la finalització dels partitss ha de realitzar-se de form
ma esglaonadaa i garantint laa distància
entre perrsones. S’han de garantir papereres
p
de residus i punnts de desinfeecció en totess les sortides. Aquestes
papereress han de ser netejades
n
de forma
f
freqüennt, i almenys un cop a el dia.

4.2

PERSONALL DE LA INSTAAL·LACIÓ
L’ús de m
mascareta és obligatori pel personal de l’equipament, i sempre quee sigui possibble, la distància entre el
personal i els assistentts serà d’un metre
m
i mig.
La personna designada per la presidèència de la Juunta del Club de Tennis de Móra d’Ebre vetllarà pel coompliment
del protoocol de segurretat, higiene, distanciamennt físic, contrrol d’accés i concentració de persones, i farà el
seguimennt del complim
ment de les meesures de tot l ’equip.
Tot el perrsonal tindrà accés
a
al següeent material dee protecció:
•
•
•
•
•
•

4.3

C
Caixa de moccadors d’un sool ús.
B
Botella de solució hidroalcoohòlica per dessinfectar les mans.
m
G
Guants d’un sol
s ús per mannipular eines.
B
Botella de solució desinfecttant per superrfícies.
P
Paper d’un sool ús per aplicaar la solució deesinfectant peer superfícies.
P
Paperera per dipositar el paaper i els guannts un cop utilitzats.

AFORAMENNT / OCUPACCIÓ

Tots els càlculs d’afoorament realitzzats en aqueest apartat s’’han basat enn el documennt “L’aforameent de les
instal·laciions esportivees durant el desconfinameent de la covvid-2019”, de 1 de juliol. eemès per la Secretaria
General dde l’Esport.
4.3.1
VESTIDORS
ma general i enn aplicació del que determinna la normativva s’ha de connsiderar 3 m2 d’espai de veestidor per
Per norm
persona i una distànciaa de seguretatt de 1,5 metrees entre persones.
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4.3.1.1 VESTIDORS DEL
D CLUB DE TENNIS
La zona de vestidors té una superffície de 37 m
m2 que en apllicació de l’esstàndard definnit donaria 12 persones
d’ocupaciió màxima, quue en aplicació dels criteriss del 30%-70% ens definiria la forquilla entre 3 i 9 persones a
repartir enntre els 2 vesttidors col·lectius existents.
4.3.2
PISTES DE PÀDEL
À
Per norm
ma general les activitats d’eqquip necessiteen com a mínim una superfíície de 25 m2//persona, assimilant-los
a activitatts en pista. Tenint
T
en conssideració això i atès que caada pista de pàdel té una superfície encapsulada
entre parrets de 200 m2, segons less dades del C ens d’Equipam
ments Esportiius de Catalunnya, l’ocupaciió màxima
en activitaat a la pista és de 8 personnes, que en applicació dels criteris
c
del 30%
%-75% ens doonaria una franja de 2 a
6 personees.
4.3.3
PISTA DE TENNIS
Per norm
ma general les activitats d’eqquip necessiteen com a mínim una superfíície de 25 m2//persona, assimilant-los
a activitats en pista. Tenint
T
en conssideració aixòò i atès que cada pista de tennis té unaa superfície dee 700 m2,
segons lees dades del Cens d’Equipaments Espo rtius de Catallunya, l’ocupaació màxima een activitat a la pista és
de 28 perrsones, que en aplicació deels criteris del 330%-75% enss donaria una franja de 8 a 221 persones que,
q a tots
els efectees, és més quee suficient perr les tipologiess d’esport habbituals que es practiquen.

5

LAVABOS

Durant ell temps que es
e fa ús de les instal·lacionns caldrà estaar atents al noombre d’usuarris dels lavaboos i si cal,
dosificar ll’entrada amb personal d’asssistència.
Els lavabbos han d’esttar claramentt indicats am b la capacitaat màxima dee persones i distància de seguretat
permesa..
Els lavabbos només pooden estar equuipats amb toovalloles de paaper d’un sol ús. Caldrà innutilitzar els assecadors
d’aire eleectrònics per les mans. Éss possible quee una neteja incorrecta dee les mans o amb un ús insuficient
d’aigua i sabó plantegii el risc que gotes contaminnades quedenn repartides per l’habitació llençades perr l’aire. Els
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lavabos ss’han de netejar abans de l’entrada del p úblic i a l’acabbar els partits.. Sobretot call buidar regulaarment les
papereress i rebutjar el seu contingut.

6

PROGRAM
MES DE MÀ

No es lliurarà cap docuumentació en paper.

7

NETEJA, DESINFECCIÓ
Ó I VENTILAC
CIÓ DELS ESPAIS
S

La netejaa, desinfecció i ventilació dee les sales seegueix les recomanacions fetes
f
pel Depaartament de Salut
S
de la
Generalitat de Catalunya en data 300 d’abril i 8 de maig de 20200.
Neteja i ddesinfecció:
•
•
•
•
•
•
•
•

LLa neteja i desinfecció dee les zones dd’accés, gimnààs, vestidors, lavabos salaa d’activitats dirigides i
eelements geneerals de la pisscina es realitzzarà diàriamennt tres vegadees.
LLa neteja i dessinfecció de lees grades i dee la pista poliesportiva es realitzarà desprrés de cada uttilització.
LLa neteja i desinfecció s’intensificarà a lees següents zones i punts: Manetes i pom
ms de portes, Baranes i
ppassamans, Taulells
T
i mosttradors, Aixetees, Lavabos, Superfície
S
de les
l grades…
E
Els lavabos disposaran
d
dee sabó amb dosificador, paper
p
d’un sool ús per eixuugar-se les mans
m
i de
ppaperera ambb pedal pel paper desprès ddel seu ús.
P
Per la neteja i desinfecció s’utilitzen deesinfectants peer superfícies amb dissolucció de lleixiu a l’1:50, i
ddesinfectants amb activitat virucida autorritzats i registrrats pel Ministeeri de Sanitat..
E
Es desaconseella la utilitzaciió d’eixugamaans d’aire.
E
Es desaconseella la utilitzaciió dels urinariss.
S
S’aconsella quue abans de laa descàrrega d’aigua en elss inodors la tapa estigui baixxada.

Ventilació:
•
•
•
•

LLes unitats dee tractament de
d l’aire funci onen exclusivvament amb aire
a exterior i es mantenenn tancades
lles comportess de recirculacció.
E
Es canvien totts els filtres dee les unitats d e tractament de
d l’aire i es netegen
n
i es deesinfecten.
LLa humitat relativa dels esppais interiors ees manté, si éss possible, entre el 40 i el 660 %.
S
S’ha comprovvat que les desscàrregues dee les extraccioons d’aire es trroben allunyaddes de les preeses d’aire
pper evitar la reecirculació de l’aire dels esppais interiors.
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8

CARTELLSS
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