PROTOCOL COVID-19
CLUB NATACIÓ CALELLA
2a.JORNADA LLIGA INFANTIL
TROFEU NEDADOR COMPLERT

CLUB NATACIÓ CALELLA
Rierany valldenguli, s/n
08370 CALELLA
natacio@cncalella.com

DADES GENERALS
ORGANITZA:

* CLUB NATACIÓ CALELLA

PERSONES CONTACTE:

*TONI SOLER 630544345
*CARLOS GALINDO 608163654
* M.ELISSA FORNER 657212114

DATA:

* Dissabte 6 de novembre 2021
Hora: 16:15

COMPETICIÓ:

* 2a.j.lliga Infantil -Trof.Ned.Complert
* Durada aprox 2.30 hores

INSTAL·LACIÓ:

*Piscina Municipal Dorly Strobl . 25m.

PÚBLIC:
* Degut a la situació actual la competició es disputarà sense públic.
Les grades seran per l’ús exclusiu dels esportistes i cos tècnic.

PERSONAL D’ORGANITZACIÓ:
*Control recepción-control temperatura: Elena Sheverda.
* Vestuaris i serveis: personal de manteniment del CNC.
* Escalfament : Carlos Galindo, Carlos Gimeno,Jordi (St.Adria) i
Dani (Jupiter)
* Secretaria CNC competició: M.Elissa Forner
*El responsable de Secretaria de Competició del CNB, tindrà potestat per sancionar o fer
abandonar de la competició a un nedador/a i/o equip, en cas d’incompliment de las normatives
pautades

– 2a.jornada 6 de novembre 2021
1- 100 estils masculí
2- 200 ll.femení
3- 100 ll.masculí
4- 200 papa femení
5- 200 papa masculí
6- 100 esquena femení
7- 100 esquena masculí
8- 200 braça femení
9- 200 braça masculí
10- 1500 ll femení
11- 400 lliures masculí
12- 50 lliures femení
13- 400 estils masculí
14- 200 estils femení

ACCÈS:
* L’entrada a la Piscina es realitzarà per la porta principal en els horaris
establerts:
* CN CALELLA

accés a la instal·lació a les 15:00

* CN BADALONA accés a la instal·lació a les 15.05
* CN ST.ADRIA

accés a la instal·lació a les 15.10

* A.E.JUPITER

accés a la instal·lació a les 15.10

*Si us plau respecteu l’horari establert, en els cas que algun nedador arribi
més tard de l’hora assignada, esperarà a les 15.15 per entrar.

VESTUARIS:
* CN CALELLA

vestuari 1 masc i 5 femení

* CN BADALONA vestuari 2 masc i 4 femení
* CN ST.ADRIA

vestuari 3 esquerra masc i 3 dreta fem

* A.E.JUPITER

vestuari 6

ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT FER ÚS DE LES DUTXES.

SORTIDA:
* La sortida es farà per la porta d’emergència situada a la part posterior de
la piscina ( que dona a la platja).

ESCALFAMENTS:
* CN CALELLA
carrers 4 i 5 de 15:15 a 16.10 (repartits en 2 grups de
15-20 nedadors cada ½ hora) de 15.15 a 15.45 i de 15.45 a 16:10
* CN BADALONA carrers 2 i 3 de 15:15 a 16.10 (repartits en 2 grups de
15-20 nedadors cada ½ hora) de 15.15 a 15.45 i de 15.45 a 16:10
* CN ST.ADRIÀ

carrer 1 de 15:15 a 16.10

* A.E.JÚPITER

carrer 6 de 15:15 a 16.10

Cada grup bombolla té assignat els carrers numerats per l’escalfament,
cada carrer només podrà estar ocupat , com a màxim per 10 nedadors, per
la qual cosa us demanem que cada Club faci l’ús responsable del seu espai.

PLA D’ACTUACIÓ PREVENTIU COVID:
* No s’admetrà l’accés a cap nedador que no hagi estat inscrit a la
competició, així com tampoc podran entrar a la instal·lació:
*Amb qualsevol simptomatologia compatible amb el Covid-19 (febre, tos,
dificultats respiratòria o malestar) .
* Els convivents o contactes estrets amb positius amb es 10 dies anteriors.
* Els participants hauran d’haver signat el full de declaració responsable.

MESURES D’HIGIENE A SEGUIR :
DISTÀNCIA DE SEGURETAT
* Es mantindrà la distància física interpersonal de seguretat de 1.5-2m , en
aquelles persones que no formin part del grup estable bombolla del Club.
* S’evitarà qualsevol contacte, encaixada mans abraçades entre
esportistes tècnics i/o àrbitres.

CONTROL DE TEMPERATURA
* A l’entrada de la instal·lació es prendrà la temperatura corporal de totes
les persones que hi accedeixin, si algú supera la temperatura de 37.5 no hi
podrà accedir.

MASCARETA
* Es obligatòria per a tots els esportistes fins el moment de començar a
competir, llavors es podrà treure. Un cop acabin de nedar cal tornar a
posar-se la mascareta.
* Pels entrenadors, àrbitres i resta de Staff és obligatòria en tot moment.

ROBA ESPORTIVA
* Cal arribar amb la roba esportiva posada, per tal d’evitar l’ús dels
vestuaris a l’entrada .
* Cada esportista ha de mantenir els seus estris personals a la seva pròpia
bossa, evitant deixar coses al terra o bancs.

HIGIENE DE MANS
* A l’entrada es disposa de gel hidroalcohòlic i cal fer-nen ús quan s’hi
arribi.

.

TRAÇABILITAT:
* Cal garantir les mesures que ens facilitin per tal de tenir el control de
qualsevol simptomatologia dels seus possibles contactes de risc. Davant
qualsevol símptoma es seguirà el protocol de la traça.
* Es registraran les dades personals dels participants a la competició, tant
esportistes, tècnics ,organitzadors etc.
* El Club Natació Calella i la FCN guardarà el registre de participants per
un termini de 30 dies i ho tindrà a disposició de les autoritats sanitàries en
cas de que s’ens requereixi com a conseqüència de positius de contagi de
Covid.

CIRCULACIÓ DE PERSONES:
* La piscina està degudament senyalitzada tant d’entrada com de sortida
amb senyals al terra i separada per unes cordes.
* En el cas de la competició, un cop finalitzada la mateixa es podrà sortir
per la porta d’emergència de la part lateral de la piscina , al costat d’on
estaran ubicats alguna Clubs.

PROTOCOL DETECCIÓ EN CAS D’UN POSITIU:
* Si un nedador/a la mateixa competició desenvolupes algun símptoma ,
es seguirà el protocol de pla de confinament del Club Natació Calella. El
qual serà activat pel responsable de prevenció de Covid 19 del Club:
-Traslladar l’afectat a la infermeria , i posar.li una mascareta ffp2
-Fer.li una exploració mínima , presa temperatura, freqüència
cardíaca, saturació d’oxigen i auscultació respiratòria .
-Comunicació immediata als pares i fer seguiment per part de les
Autoritats sanitàries.

