PROTOCOL DE COMPETICIÓ HANDBOL LA GARRIGA

L’Handbol La Garriga elabora un protocol específic pel moment de la practica esportiva de
competició o amistosos als diferents pavellons de La Garriga. A banda L’handbol La Garriga te un
protocol extens per al seu compliment en el moment d’entrenaments a les nostres instal·lacions.
Mitjançant aquest document us presentem un protocol resumit de competició que sobretot esta
destinat pel coneixement del equip visitant que es desplaça per disputar un partit als nostres
pavellonsa, a requeriment i compliment de les normes de la Federació Catalana d’handbol i de
l’Ajuntament de La Garriga.
El club Handbol La Garriga mitjançant el Delegat de cada equip s’encarregarà que tots el
membres de l’equip i públic que entri a la instal·lació segueixi aquest protocol d’assistència:
-Prendre la temperatura
-Proporcionar gel desinfectant de mans
-Demanar que els jugadors/staff tècnic tant al equip local com visitant ens entregui una
declaració responsable conforme estan lliures de COVID els darrers 15 dies, tant equip
local com visitant, guardar una còpia durant almenys 30 dies.
L’handbol La Garriga ha simplificat el document de manera que amb una sola pagina tots
els jugadors conjuntament poden signar la declaració responsable, evitant l’ús excessiu de
paper.(Document 1)

Funcions delegat amb equip Local

-

Portar una llista elaborada prèviament on consti nom, cognoms, telèfon mòbil i DNI de
jugadors i staff tècnic de l’equip local que haurà d’entregar al conserge del pavelló.
per requeriment de l’ajuntament (Document 2)

-

Elaborar una llista de nom, cognoms, telèfon mòbil i DNI del public de l’equip local i
entregar-la al conserge del pavelló per requeriment de l’ajuntament. (Document 3)

Funcions delegat amb l’ Equip Visitant:
- Demanar a l’equip visitant un llistat que hauran de duur prèviament fet on consti el nom,
cognoms, telèfon mòbil i DNI de jugadors i staff tècnic de l’equip que assisteixi al pavelló,
s’entregarà al conserge del pavelló per requeriment de l’ajuntament.(document 4)
- Demanar a l’equip visitant un llistat que hauran de duur fet del públic que assisteixi al
pavelló i entregar-lo al conserge del pavelló per requeriment de l’ajuntament. (document 5)

Totes les persones integrants de l’equip han d’entrar de manera conjunta dins la instal·lació.

Es podrà accedir a les grades de Can Noguera un màxim d’un acompanyant per jugador/a, a
Can Illa no es permet l’entrada de públic. El Públic visitant serà citat 25 minuts abans del
començament del partit per a que accedeixin a la instal·lació tots conjuntament i el públic local
serà citat 15 min abans de l’inici.
Les aficions local/visitant es situaran en zones diferenciades i la distancia entre cada membre
d’una mateixa afició es d’un mínim de dos metres.

Tota persona que entri a la instal·lació ha de portar mascareta en tot moment, el jugadors son els
únics que durant la practica esportiva se la podran retirar.
L’entrada del jugadors/staff tècnic es realitzarà per la porta principal i la sortida es realitzarà per la
sortida d’emergència als fons de la pista tant a Can Noguera com a Can Illa.

Els vestidors i dutxes no es podran utilitzar, els jugadors hauran de venir canviats excepte el
calçat de joc que es posarà a la mateixa pista.

El club handbol la Garriga facilitarà als delegats locals i equips visitants tots el documents amb
suficient antelació per la seva elaboració-

L’equip visitant haurà de duur complimentats els documents 1(declaració
responsable covid o una equivalent), 4 i 5, que trobareu a continuació d’aquest full.
Ivan Alonso Marti
Responsable Covid Club Handbol La Garriga
La Garriga, Octubre 2020

Document 1

Club Handbol La Garriga

Mesures preventives contra el contagi del virus Covid-19. Temporada 2020-21
Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19
Els sota signants d’aquest document declaren sota la seva responsabilitat i de forma individual:

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que
accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament
de les activitats del
Club Handbol La Garriga en les quals participa. Així mateix, entenc que l'equip de voluntaris, dirigents i
l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar -se en
relació a la pandèmia durant l'activitat i que els eximeixo explícitament de qualsevol responsabilitat al
respecte.

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions
necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas de un adult o d’un menor d’edat
amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.

Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes els dies que duri l’activitat,
així com prendre'm la temperatura abans de l’entrenament.

Que informaré immediatament als entrenadors o personal corresponent de l’equip esportiu
pertanyent al Club Handbol La Garriga i designats a tal efecte, sobre qualsevol
variació
de
meu
estat
de
salut en relació amb la simptomatologia Covid-19 mentrestant duri l’activitat o tingui l’alta
federativa com a jugador/a, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat compleixo els requisit de salut següents:

Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

No he conviscut o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid -19 confirmada o
amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de
l’activitat.
Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de
la seva participació en l’activitat.
NOM i Cognoms JUGADOR/A

DNI

Telèfon

Signatura major edat

Nom i Signatura tutor (en cas de ser
menor)

..................................., a .......de ............. de 2020
*Entregar aquest full signat a

l’entrenador/o delegat del Club de Handbol de la Garriga abans d’entrar al Recinte.

Document 4

Club Handbol La Garriga – PROTOCOL COVIDAssistència com a jugadors/staff tecnic VISITANT als partits de Club de Handbol de La
Garriga a les instal ·lacions Mun. Esportives de l’Ajuntament de La Garriga.

Jugadors/STAFF Equip visitant
NOM

COGNOMS

DNI

TELÈFON

Data:
Pavello:
Equip Visitant:

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018 i Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal , El Club HLG, l’informa que les dades de
caràcter personal que ens proporcioni en omplir aquest formulari de Declaració de Responsable, formen part del fitxar del qual és responsable el Club HLG. No es farà cap altre
tractament que el de custodiar la informació per tal d’aportar-la si se’ns fos requerida o es necessités per causes probatòries derivades dels requeriments de les autoritats
sanitàries o d’altres tractaments similars. Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades i els de limitació i portabilitat al seu tractament,
dirigint-se per escrit al C/Avi musquera s/n de la Garriga, o mitjançant un correu adreçat a inscripcions@handbol-lagarriga.cat També pot adreçar-se a l’autoritat de control si
considera que els seus drets han estat vulnerats.

Document 5

Club Handbol La Garriga – PROTOCOL COVIDAssistència com a públic VISITANT als partits de Club de Handbol de La Garriga a les
instal ·lacions Mun. Esportives de l’Ajuntament de La Garriga.

CLUB VISITANT:

PAVELLO

DIA/HORA PARTIT

PÚBLIC NOM I COGNOMS

DNI

TELEFON

