Protocol fase represa Velòdrom d’Horta
1 de juliol de 2020

1.-Neteja profunda vaporització amb virucida
A totes les zones comuns de la instal·lació vestidors inclosos. (aportació del certificat i
el producte de la llista del Ministerio)

2.-Adquisició de tot el material de protecció
Seguint les recomanacions i protocols de l’Ajuntament de Barcelona s’han adquirit per
a la seva utilització:
-

Mascaretes
Guants
Solució Hidroalcohòlica
Desinfectant de superfícies
Paper Celulosa
Dispensadors de cel·lulosa
Dispensadors de paret hidroalcohol
Papereres de pedal
Termòmetre No-contacte
Vinils marcatge

3.-Col.locació de la cartelleria
Proveïda per l’Ajuntament tota la senyalètica s’han produït els cartells per poder
marcar tots els espais per a les zones comuns.
Sectorització dels espais i recorreguts diferenciats per activitats

4.- Enviament a les entitats i Clubs
A totes les entitats usuàries de la instal·lació se’ls ha fet arribar el protocol de
l’Ajuntament d’obertura amb una declaració responsable del seu compliment.
Annex1

5.- Sol·licitud protocols de les activitats
Als responsables de les activitats se’ls ha demanat els protocols d’actuació amb les
mesures que prendran en les activitats esportives.

6.- Designació responsable prevenció virus
Establiment de la figura de responsable en prevenció del Covid19 que recaurà en la
Direcció de la instal·lació, Sra. Ariadna Calvo Barrios

Protocol Velòdrom d’Horta
1.- Senyalització
Marcatge dels diferents recorreguts de les activitats del Velòdrom perquè es pugui
mantenir la distància física i social dels usuaris
a) Entrada principal per als treballadors de la Federació, Bar i POC 3 Velòdrom
b) Sortida 12 per el BMX
c) Entrada Pelouse per a La Premier
d) Entrada 16 per als usuaris de la pista i taller de la FCC
e) Escala porta 16 per al públic
Així mateix a tots els espais de pas i d’ús esportiu cartelleria visible amb les
instruccions imprescindibles d’higiene a:
Entrada
Entrada Pelouse
Entrada porta 12
Passadís vestidors
Entrada graderia
Boques graderia
Lavabos

2.- Punts d’higienització.
Dispensadors hidroalcohòlics en els banys i entrada
Set higiènic amb: guants, mascaretes, alcohol liquat i desinfectant a la recepció i
entrada.
Tots els llogaters tenen a l’entrada dels seus locals gel hidroalcohòlic i les instruccions
sanitàries per prevenir el contagi.

4.- Obligatorietat de circular sempre amb mascareta
Tots els usuaris hauran de portar la mascareta en els recorreguts de la instal.lació
senyalitzats per a la seva activitats i fins els espais de pràctica esportiva.

5.- Obligatorietat de portar mascareta a tos els tècnics esportius
Tots els tècnics esportius hauran d’anar equipats durant les sessions esportives amb
la seva mascareta.

6.- Obligatorietat de presa de temperatura
A tots els esportistes, abans d’accedir a l’espai esportiu, se’ls hi prendrà la temperatura
i no podran accedir al recinte si accedeixen de 37,3º. Així mateix és obligat la higiene
de mans abans de la practica esportiva.
7.- Obligatorietat de la desinfecció prèvia
Abans de començar la practica esportiva dels materials per a la mateixa hauran de ser
desinfectats.

8.- Obligatorietat de desinfectar el material abans de ser emmagatzemat
Un cop acabada l’activitat o de canvi de torn, el material ha de ser desinfectat. Quan
es guardi el material en els locals i espais per aquest efecte serà obligada la seva
desinfecció.

9.- Seguiment dels protocols de les activitats
Reunió prèvia amb els responsables de l’activitat i reunió un cop acabades les
activitats per obtenir informació de com s’ha realitzat i implantar canvis si hi ha hagut
dificultats en l’aplicació de les recomanacions.

10.- Neteja de tots elements d’ús
Elements en espais d’accés i comuns com baranes, poms i interruptors es netejaran
tres vegades al dia. És per això que s’ha variat les rutes de neteja per adequar-la als
horaris de més activitat i poder fer la desinfecció sota paràmetres d’utilització.
Els únics lavabos oberts són els de la recepció que només es poden usar per torns i
respectant la distància física.
Es desinfecten una vegada al matí i tres durant la tarda. En els serveis hi ha un control
d’execució de la desinfecció que signa el personal que la realitza.
11.- Aforaments
Reducció del l’aforament de la instal·lació segons distància i distribució segons les
indicacions de la SGE.(ara en ocupació alta)



-Es podran desenvolupar activitats competitives i esdeveniments esportius de caràcter
competitiu sempre que es garanteixin les mesures de seguretat, higiene i
distanciament entre esportistes previstes en el punt precedent així com
complementàriament dictades a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, i aquelles
Resolucions i Ordres que siguin dictades per l’autoritat competent.
Serà necessari establir un sistema de sortides i arribades dels esportistes participants
als esdeveniments i competicions esportives, per tal de garantir el compliment de les
mesures de seguretat i distanciament previstes en el present, així com en la Resolució
SLT/1429/2020, de 18 de juny.
-Els esdeveniments i les competicions esportives a l’aire lliure, quan es tractin d’espais
sectoritzats, podran acollir per sector un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000
persones quan se situïn en seients preassignats, tot fent ús obligatori de mascareta i
es porti un registre dels assistents.
-Tot organitzador de competicions o esdeveniments esportius haurà de preveure
mesures de circulació de les persones assistents i esportistes que evitin les
aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.
Als efectes del present, no tindran la consideració de públic, aquelles persones que
per la ubicació de la competició transitin per l’espai adjacent sense finalitat de seguir el
desenvolupament de la prova o competició.
- Tot organitzador de competició i esdeveniment esportiu haurà disposar d’un protocol
que vetlli per garantir la traçabilitat dels esportistes participants, eviti el de risc de
contagi per COVID-19 i garanteixi les mesures previstes en el present Pla. Així mateix,
les persones participants hauran de declarar responsablement que en els darrers 14
dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat
positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte
estret amb persones infectades.

