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PROTOCOL BÀSIC DE PREVENCIÓ I SEGURETAT DURANT LES 
CONCENTRACIONS 

Programes Tecnificació 2021 
 

 
 

IMPORTANT: Serà obligatori entregar, prèviament al reinici del calendari de concentracions, 
el document de DECLARACIÓ RESPONSABLE signat per cada palista o, en el cas de ser menor, 
per la mare/pare/tutor. 

 
 
Mesures d'Higiene i Seguretat Prioritàries de responsabilitat personal 
 

1. Mantindre la distància mínima de Seguretat de 1,5m 

2. Neteja de mans (ús de gel hidroalcohòlic) 

3. Ús de Mascareta obligatori.  

4. Control de la temperatura ABANS/DESPRÉS de l'activitat. 

 

Instal·lacions Esportives 
 

1. El número de participants no ha de superar, en cap cas, l'aforament màxim establit d'1 

persona per cada 2,25 m² de superfície útil per a l'ús esportiu. Càlcul que s'aplicarà per a 

cadascuna de les dependències d'ús esportiu de la instal·lació. 
 

2. Se senyalitzaran de manera visible els accessos de cadascuna de les dependències, tant els 

metres quadrats disponibles en la zona com l'aforament màxim permés. 
 

3. En cadascun dels accessos a la instal·lació s'indicaran, de manera visible, les instruccions d'ús 

d'aquesta i, en concret: 

 

- L'ús d'elements de protecció individual: màscara, higiene de mans, desinfecció del 

material utilitzat i distància de seguretat. 

- Instruccions d'ús dels serveis en vestuaris, zones comunes, zones de restauració i zones 

d'aigua. 

- Disponibilitat de solució hidroalcohòlica i altres materials per a la higiene personal. 

- Disponibilitat de material per a la desinfecció del material utilitzat. 

 

4. Amb caràcter general, s'haurà de realitzar una neteja i desinfecció periòdica de les 

instal·lacions, com a mínim dues vegades en el dia.  

 

5. Es podran utilitzar els vestuaris i les dutxes, respectant les mesures generals de prevenció i 

higiene indicades per les autoritats sanitàries. 
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6. L'entitat organitzadora de la competició haurà de disposar, com a mínim, dels següents 
elements: 
 

- Termòmetres digitals de presa de temperatura externa, sense contacte. 
- Botelles de solució hidroalcohòlica per a higiene de mans, estratègicament distribuïdes 

per la instal·lació. 
- Lavabos per a neteja de mans, amb manteniment de distància de seguretat i 

disponibilitat de paper d'un sol ús per a assecat, que es depositarà en contenidor amb 
obertura accionada per peu. 

- En la mesura que siga possible, en l'entrada es posaran catifes desinfectants per al calçat 
- Màscares, per a aquells casos en els quals no pogueren ser substituïdes per les persones 

que participen en la concentració. 

 

 

Accés a les instal·lacions 
 

1. L'accés estarà restringit exclusivament als participants de la concentració.  
 

2. Els esportistes i personal tècnic hauran de respectar els horaris establits, així com les 

directrius que s'establisquen des de la Direcció Tècnica. 
 

3. Donada la situació actual de pandèmia i d'acord amb el Protocol no es permet l'assistència de 

públic i només podran estar en el recinte de la concentració les persones acreditades. 
 

4. En els casos en els quals els esportistes, menors d'edat, es desplaçaren al lloc de concentració 

acompanyats pels pares, aquests, atés que la concentració se celebrarà en la modalitat de 

“porta tancada”, no podran accedir al recinte en el qual es desenvolupe i els esportistes 

menors d'edat quedaran a cura de tècnics i Caps d'Equip dels seus respectius clubs. 

 
 

Entrada i eixida a l'aigua 
 

1. Entrada organitzada d'1 en 1 amb separació - tant en la cua de terra com dins de l'aigua - de 

més de 2 metres. 
 

2. S'eixirà de l'aigua d'1 en 1, quan es baixa del caiac es lleva cobreix i armilla, s'agafa tot el 

material i es va cap a la zona de neteja i desinfecció establida per la instal·lació.  
 

3. Així mateix, es netejarà i desinfectarà el material utilitzat per les persones esportistes en 

finalitzar cada torn d'entrenament i a la finalització de la jornada.  
 

4. El material individual serà d'ús individual. 

 

Actuació en cas de positiu en el desenvolupament d'una concentració  

En cas que es detecte un positiu durant el període de desenvolupament d'una concentració: 
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 1. Comunicar el positiu a:  

- Conselleria de Sanitat de la CCAA corresponent.  

- Entitat local competent en el territori on es desenvolupa la concentració. 

 

2. Automàticament seguir el protocol del Ministeri de Sanitat i/o autoritat sanitària autonòmica. 

 

3. Si existira algun contacte estret dins del club, de la mateixa manera, s'haurà de seguir el 

protocol del Ministeri de Sanitat i/o autoritat sanitària autonòmica.  

 

4. S'hauran de desinfectar les instal·lacions.  

 

5. La FPCV haurà d'establir un sistema de rastreig de possibles casos positius provocats per 

contacte estret en coordinació amb les Autoritats Sanitàries.  

La resolució del desenvolupament de la concentració, així com les decisions estimades en 

l'afectació de la continuïtat de la mateixa serà responsabilitat de la Federació i Direcció 

Tècnica organitzadora.  

 

 

Normativa bàsica: 

Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-5895 
 
GVA/Esport: 
Resolució de 26 de juny de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d’adopció de mesures addicionals 
complementàries de prevenció i protecció en matèria d’activitat esportiva, en aplicació de l’Acord de 19 de juny, del Consell, 
contra la Covid-19.  
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/26/pdf/2020_5003.pdf 
 

Resolució de 5 de desembre  de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s´acorda noves 
mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
Covid-19.  
http://dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10582.pdf  
 
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual és dóna nova redacció als 
punts 12 i 25 del resolc primer de la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública, per la qual s’acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la Covid-19.  
http://dogv.gva.es/datos/2021/03/26/pdf/2021_3184.pdf  
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