PROTOCOL PREVENTIU AL CONTAGI COVID-19
FASE INTERCOMARCAL CAMP DE TARRAGONA DE NATACIÓ 21-22
Per poder participar en la Fase Intercomarcal Camp de Tarragona de Natació cal que els
participants compleixin amb el següent protocol preventiu al contagi de la Covid-19:
1. Durant els darrers 10 dies i en aquest moment:
a. No presentar cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
b. No haver estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o
hagin estat positives.
c. No haver estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
2. L'esportista, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la
Covid-19, s'abstindrà d'accedir a la instal·lació esportiva i no participarà en cap activitat
esportiva que s'hi pugui desenvolupar. Així mateix, l'esportista o el seu tutor informarà del
seu estat als responsables de l'entitat.
3. L'esportista, i si és el cas el seu tutor, ha llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat
disposats per l'entitat esportiva i accepta complir responsablement totalment les pautes que
hi figuren. Que accepta, igualment, que en cas d'incompliment d'alguna d'elles pugui ser
exclòs/sa de l'activitat o de la instal·lació esportiva.
4. L'esportista, si és el cas el seu tutor, coneixen l'obligació d'informar els responsables de
l'activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.
5. No estarà permès l'accés als pares, mares o tutors a les instal·lacions, tant a l'inici, durant,
com al final de l'activitat.
6. Tots els participants han de fer ús del gel desinfectant col·locat ens els punts d'accés a la
instal·lació.
7. Les entitats de la mateixa comarca actuaran conjuntament com a grup bombolla. Els
participants, només podran abandonar el seu grup bombolla en el moment precís de la seva
participació competitiva o en l'entrega de premis, en el cas de ser premiat/da.
8. En tot moment caldrà dur la mascareta dins de les instal·lacions esportives. Els participants,
només podran treure's la mascareta en el moment precís de la seva participació competitiva.
9. Caldrà seguir totes les indicacions i senyals i vetllar pel seu compliment.

