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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 aplicablees a totes less persones qque facin servvir les pistes de petanca m
municipals ubbicades al
Passeig M
Maria Miracle Descarrega.
Aquest doocument s’ha realitzat en base
b
a la info rmació disponnible a 1 de setembre de 22020. 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.
R
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.
d
la rresponsabilitaat del complim
ment de les m
mesures aquí recollides
En tot el que respectaa al present document
recau en la presidènciaa del Club de Petanca de M
Móra d’Ebre; i en tot el que no estigui es pecíficament regulat en
aquest doocument, la reesponsabilitatt de la utilitzacció dels espais d’ús preferent per un cluub, associacióó o similar
recau en la entitat i en,
e darrera instància, en laa presidència de la mateixxa. Aquesta rresponsabilitatt inclou el
mantenim
ment de les meesures recomanades per lees entitats sannitàries (netejaa, mans, masccareta) i específicament
la neteja i desinfecció dels
d espais deesprés del seuu ús.
d de l’Equipp de Govern dde l’Ajuntamennt de Móra
Les mesuures que trobaareu en aquesst document s’’han acordat dins
d’Ebre.
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PISTES DEE PETANCA

Les pistees de petanca de Móra d’Ebre estan ubi cades al passseig Maria Miracle Descarrrega. En el seeu conjunt
són 11 pistes de 14x33,5 metres i unna pista de 111x3,5 metres (pistes 1 a 11 i pista 12), amb passadisssos entre
pistes d’1,5 metres.

2.1

TIIQUETS I TAQ
QUILLES

Per la tippologia d’esdeeveniment quee es duen a teerme a l’equippament, no hi ha taquilles. En tots els casos
c
s’ha
d’evitar qualsevol contaacte físic i s’haan de mantennir les mesuress de distanciament i d’ús dee mascareta.
A les zonnes on el distaanciament és difícil
d
d’avaluaar i complir a causa
c
de la poossible acumuulació de perssones s’ha
de gestioonar el flux dee persones. Cal
C que una ppersona de l’entitat gestoraa de l’equipam
ment s’assegguri que la
circulacióó sigui fluida i indiqui
i
als usuuaris que eviti n les aglomerracions.

2.2

DESENVOLUPAAMENT DE L’A
’ CTIVITAT
Els gestoors de l’equipaament s’han d’assegurar
d
q ue únicamentt estiguin en ús
ú les pistes qque estan autooritzades i
que es mantinguin les mesures de distanciament entre els jugaadors.
2.3

PÚBLIC I JUGADORS
U

L’ús de m
mascareta és obligatori
o
per tothom,
t
i semppre que sigui possible, la distància serà dd’un metre i mig.
m
La personna al càrrec de
d la instal·lacció vetllarà peel complimentt del protocol de seguretat, higiene, distaanciament
físic, conntrol d’accés i concentracióó de persone s, i farà el seguiment del compliment de les mesures de tot
l’equipam
ment.
Tot el perrsonal tindrà accés
a
al següeent material dee protecció:
•
•
•

B
Botella de solució hidroalcoohòlica per dessinfectar les mans.
m
P
Paper d’un sool ús per aplicaar la solució deesinfectant peer superfícies.
P
Paperera per dipositar el paaper un cop uttilitzat.
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2.4

AFORAMENT / OCUPACIÓ

Al docum
ment “L’aforam
ment de les instal·lacions e sportives duraant el desconfinament de lla covid-2019”, de 1 de
juliol. emès per la Seccretaria Geneeral de l’Esporrt, no hi res previst
p
pels espais
e
esportiuus, que és onn podríem
ubicar less pistes de petanca (PET). En qualsevol cas, al tractarr-se d’un espoort estàtic quee habitualmentt es juga 2
contra 2, s’ha de manteenir les distàncies d’1,5 me tres amb carààcter general.
Per aquest motiu, únicaament es perm
met el joc sim ultaniejant less pistes de la forma
f
següentt:
•
•

P
Pistes obertess: 1, 3, 5, 7, 9 i 11.
P
Pistes tancadees: 2, 4, 6, 8, 10 i 12.

ment i en el m
moment de la mesura
m
de
S’ha de sser especialmeent curós ambb les distànciees en el momeent del llançam
la distànccia entre les boles
b
i el boligg. És recomannable la netejaa de les boless, el bolig i la baguet amb paper
p
i gel
hidroalcohòlic entre llannçaments.

LOCAL SOCIAAL
2.4.1
ma general i en aplicació deel que determ ina la normattiva s’ha de coonsiderar 3 m 2 d’espai de sostre per
Per norm
persona i una distànciaa de seguretaat de 1,5 metrees entre persoones. Atès quue el local soccial té una supperfície de
26 m2 que en aplicacióó de l’estàndaard donaria 8 persones d’occupació màxim
ma, que en applicació dels criteris
c
del
30%-70%
% ens definiria la forquilla enntre 2 i 5 persoones a repartir entre els 2 espais
e
existentts.
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LAVABOS

Durant el temps que ess fa ús de les instal·lacions únicament poot haver una persona per lavvabo.
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
lavabos ss’han de netejaar abans i dessprés de cadaa ús.

4

NETEJA, DESINFECCIÓ
Ó I VENTILAC
CIÓ DELS ESPAIS
S

La netejaa, desinfecció i ventilació dee les sales haan de seguir lees recomanaccions fetes peel Departamennt de Salut
de la Genneralitat de Caatalunya en daata 30 d’abril i 8 de maig dee 2020.
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