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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.
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 les presidènccies de les enntitats que utiilitzen i sol·licciten la Sala de
d la Democrààcia; i en tot el que no
estigui esspecíficament regulat en aqquest documeent, la responssabilitat de la utilització dells espais d’úss preferent
per un cluub, associacióó o similar reccau en la entitaat organitzadoora de l’esdevveniment i en, darrera instànncia, en la
presidènccia de la mateeixa. Aquesta responsabilittat inclou el manteniment
m
de
d les mesurees recomanades per les
entitats sanitàries (neteeja, mans, maascareta) i esppecíficament la
l neteja i dessinfecció dels espais despréés del seu
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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2

SALA DE LA
L DEMOCRÀ
ÀCIA

La Demoocràcia és un edifici
e
ubicat a la Plaça de la Democràcia en que l’Ajuuntament gesstiona l’ocupacció de dos
espais: els anomenats “Sala de la democràcia” i laa “Sala de viddres”. A més, el
e conjunt dispposa de lavabbos per les
personess que utilitzenn l’equipament. A més, aqquest edifici està
e compartitt amb el Deppartament d’A
Agricultura,
Ramaderria i Pesca de la Generalitatt, la Comunita t de Regants i organitzacions sindicals.

Per les m
mides que presenta, la “Sala de vidres” nno es pot utilittzar per a capp tipus d’acte en tant en quuant no es
recuperi la normalitat. Pel que resppecta la “Salaa de la democcràcia” té unaa configuracióó rectangular de 17x9,6
metres (aamb una portaa d’entrada i unna de sortida)) i una escenaari a la mateixaa sala de 2,8xx9,6m.

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’eentitat organitzzadora de l’essdeveniment s’asseguri
que la cirrculació sigui fluida
f
i indiqui als usuaris quue evitin les aglomeracions.

2.2

DESENVOLUPAAMENT DE L’A
’ CTIVITAT

Els organnitzadors de l’esdeveniment s’han d’asssegurar que únicament estiguin
e
en úss les pistes que
q estan
autoritzaddes i que es mantinguin
m
les mesures de ddistanciamentt entre els partticipants i els eeventuals asssistents.
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2.3

ASSISTENTTS

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 l’esdevenim
ment vetllarà ppel complimennt 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:
•
•
•

2.4

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.

AFORAMENT / OCUPACIÓ

Normativaament no hi ha res previst per una saala multiusoss i per aquesst motiu ens limitarem a aplicar
a
les
normativees generals quue es poden extreure
e
dels pplans aprovatss i publicats al web del PRO
OCICAT.
D’aquestaa forma, per una
u activitat que
q es considderi estàtica, s’ha
s de manteenir les distànncies d’1,5 meetres entre
participannts, que corrrespon a 2,5 m2 per perrsona. D’aquesta forma, deixant lliuree l’espai de l’escenari,
l’aforameent màxim de l’espai seria de 65 personess i aplicant el criteri 30%-700% ens definirria una forquilla entre 19
i 45 persoones.
Per altra banda, si l’acctivitat es conssidera en movviment la poddríem assimilaar a una sala dd’activitats dirrigides, en
aplicació del que dispposa el docum
ment de refeerència “L’aforrament de less instal·lacionns esportives durant el
desconfinnament de laa covid-2019”,, de 1 de ju liol. emès peer la Secretaria General dde l’Esport, laa forquilla
d’ocupaciió està entre 12
1 i 28 personnes (30%-70%
%), amb una ocupació
o
màxima de 40 perssones en condicions de
normalitaat.
És responnsabilitat de l’’entitat organittzadora de l’eesdeveniment ésser coneixeedors d’aquessts límits i apliicar-los en
tot momeent, així com de
d l’existènciaa d’alguna noormativa reguladora de cairre superior a aquest docum
ment i que
limiti el nnúmero de persones assisstents a una trobada indeependentmentt dels espaiss (com per exxemple la
resolució SLT/2107/2020).

3

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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