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-O Obxecto deste protocolo é establecer a metodoloxía a seguir polos equipos do noso
Clube na prevención necesaria para poder realizar as prácticas habituais dos nosos
deportistas facendo fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.
-Seguiranse, por recomendación da Federación da que formamos parte, os protocolos
establecidos pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.
Estipúlanse, asemade, un protocolo concreto por parte do propio Clube seguindo as
recomendacións estipuladas pola Secretaría Xeral.
-Para calquera dúbida ou notificación relativa ao protocolo, o club designou a unha persoa
que actuará como coordinador COVID durante a tempada 2021/2022, sendo esta Tirso
Fernández Taboada, puidendo contactar con él por teléfono no número 717 11 77 23.

MEDIDAS DE DESINFECCIÓN E LIMPEZA DE SUPERFICIES E MATERIAL.
-Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) preparada no momento da
desinfección ou calquera desinfectante con actividade viricida autorizados e rexistrados,
respectando nestes casos as indicacións da etiqueta.
-Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados
desbotaranse de xeito seguro en contenedores reservados para tal uso, procedendo en
todolos casos á desinfección de ditos contenedores e ó lavado de mans.
-Estableceranse mecanismos e procesos oportunos para a hixenización dos postos que
poidan ser compartidos por varias persoas do Staff, tendo sempre productos hixienizantes e
control de entrada e saída de ditos espacios compartidos.
-Procuraranse equipamentos ou ferramentas persoais e instransferibles na medida do
posible. En caso de ferramentas compartidas, efectuarase a súa desinfección despois de
cada uso e deixándoas en espazos desinfectados e preparados para o seu almacenamento
de forma segura.
-Disporanse xeles hidroalcólicos e desinfectantes para poder facer un uso correcto das
ferramentas compartidas, con carácter previo e posterior ó seu uso.
-Ventilaránse periódicamente os espazos pechados utilizados, tales como almacéns e
vestiarios (cando se poidan utilizar), haberá una zona habiitada exterior para deixar bolsas,
con separación suficiente, e ferramenta de uso persoal.
-Disporanse papeleiras para depositar calquera material desbotable, que se limparán de
forma frecuente.

MEDIDAS PARA OS AXENTES QUE PARTICIPEN NA PRÁCTICA DEPORTIVA.
XERAIS.
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-Cumprir todas as medidas de prevención establecidas pola nosa entidade e seguir o
protocolo establecido pola mesma.
-Manter a distancia de seguridades sempre que sexa posible, e no seu detrimento facer uso
das proteccións estipuladas (O USO DE MASCARILLA SERÁ OBRIGATORIO EN TODO
MOMENTO, puidendo ser esta quirúrxica, ou ben de protección superior. Non será válido o
uso de mascarillas de outro tipo, ante a imposibilidade de acreditar a sua homologación e
correcto uso de forma individualizada).
-Evitar aglomeracións e evitar agolpamento de persoas en espazos pechados.
-Facilitar espazos e turnos para gardar enseres persoais mantendo a desinfección destas
zonas.
-Utilizar panos desbotables e tiralos ás papeleiras habilitadas a tal fin tras cada uso.
-Asegurarse de manter una boa hixiene respiratoria. Cubrir boca e nariz co cóbado ou pano
desbotable ó toser ou espirrar. Nese caso, desbotar de inmediato pano usado e lavar as
máns hixienizando éstas antes de voltar á acitividade novamente.
-Manter a hixiene corporal e de máns con xabón ou xel hidroalcólico.
-Evitar, na medida do posible, tocar ollos, boca e nariz.
-Haberá un control de temperatura corporal de cada participante previo ó comezo de cada
sesión, quen pase de 37.5 graos non poderá acceder á sesión.

DESPRAZAMENTOS.
-Tratarase de non compartir medio de transporte, de non ser posible, utilizaranse todas as
medidas persoais para evitar posibles contaxios.
ALIMENTOS.
-Non se poderán compartir alimentos, bebidas ou similares.
-Facilitarase un envase por cada participante, convenientemente identificado.
MEDIDAS ORGANIZATIVAS.
-O Clube garante ós participantes material de prevención, poñendo certos materiais á sua
disposición e asegurando que os participantes conten coas propias que traen da casa.
-Haberá elementos de hixiene para uso continuado en cada sesión e desinfección de
material despois de cada uso e desinfección das partes nas que os deportistas garden os
seus enseres despois de cada sesión.
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-O Clube informará a todos os usuarios e, no caso pertinente, ós responsables dos
participantes sobre os riscos e medidas sanitarias e de hixiene que se deben cumprir de
forma individual.
-Haberá unha comunicación continua con todos os axentes da realidade deportiva e
sanitaria.
-Facilitarase información sobre as medidas de hixiene e seguridade mediante cartelería en
puntos clave, na páxina web ou redes sociais e coa entrega por outros medios.
-Haberá sinalizacións visibles sobre as medidas hixiénicosanitarias e de prevención
establecidas
-Como novidade este ano, permitirase o acceso de público aos adestramentos. Unha vez os
xogadores accedan ás instalacións, permitirase o acceso de público ao adestramento.
-No momento de acceso do público, deberán comunicar individualmente nome completo e
teléfono de contacto, así como acreditar pauta de vacinación completa. As condicións e
normas na grada serán as mesmas que as que se citan a continuación como normativa
durante os partidos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA A REALIZACIÓN DE PARTIDOS NAS INSTALACIÓNS
DO CLUB
-Seguiránse todas as normativas citadas anteriormente neste protocolo, coa salvedade da
posibilidade de acceder acompañantes para presenciar os encontros.
-Máximo 2 acompañantes por xogador (a excepción de menores de idade a cargo dos
acompañantes, deberá consultarse co coordinador para que poidan asistir.
-Será obligatorio o uso en todo momento de mascarilla, e non se poderá consumir comida
nin bebida de ningún tipo.
-Para poder acceder as instalacións deportivas como público, será necesario contar cun
certificado de vacunación de pauta completa.
-O club facilitará un asento para cada persoa, que deberá ocupar en todo momento para
manter a distancia de seguridade.
-Será obligatorio notificar o nome completo dos asistentes ao coordinador da categoría ou
adestrador do equipo, 24 horas antes do partido canto menos. Ademáis, deberá
proporcionarse un número de teléfono de contacto para notificar posibles contactos con
positivos. Rógase que se notifique a asistencia coa máxima antelación posible para facilitar
o traballo do club.
-Control de temperatura no acceso ás instalacións, debendo ser esta inferior a 37´5 graos.
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-Os equipos entrarán ás instalacións de forma conxunta.
-Facilitarase unha franxa horaria de entrada a cada equipo, e posteriormente aos
acompañantes, para evitar aglomeracións nos accesos.

TODO O CONTIDO NESTE PROTOCOLO SERÁ REVISABLE E
ACTUALIZABLE, SUPEDITADO Á EVOLUCIÓN DA PANDEMIA
E ÁS RESTRICCIÓN E NORMATIVA VIXENTES
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