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Conforme a  les resolucions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del 17 i 24 de juliol de 2020, 
Segons Reial decret 21/2020 de 9 de juny  de 2020 i la Resolució de 26 de juny de 2020, de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, d'adopció de mesures addicionals complementàries de prevenció i protecció 

en matèria d'activitat esportiva, en aplicació de l'Acord de 19 de juny, del Consell, enfront de la Covid-19. 



  

 

FEDERACIÓ D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

C/ Guillem de Castro, 65 porta 9 - 46008 València (Espanya) 
Telèfon: 963153005 

www.facv.org    correo@facv.org 

 

 

 

 
Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana 

Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública 
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana  

en el núm. 34 de la secció 2a. CIF: G-46402434 
 

Introducció 

La crisi sanitària del COVID-19 fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures tendents a 
complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L'establiment i compliment de les 
citades mesures requereix d'una sèrie de compromisos i formes d'actuació per part, 
fonamentalment, d'organitzadors i participants.  

En totes les activitats organitzades per la FECVen què participen equips, jugadors, àrbitres i 
entrenadors adscrits a la FECV serà obligatori complir aquest protocol que podrà ser 
modificat en funció de les indicacions que les autoritats sanitàries competents estimen oportú. 

D'acord amb la Resolució de 26 de juny de 2020 de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, 
d'adopció de mesures addicionals complementàries de prevenció i protecció en matèria 
d'activitat esportiva, “es podrà practicar activitat física i modalitats esportives individuals, 
d'equip i de contacte respectant les mesures de seguretat i higiene establides per les 
autoritats sanitàries, especialment en reacció amb el manteniment de la distància mínima de 
seguretat, sempre que siga possible, a higiene de mans i l'etiqueta respiratòria”. 

Segons l'esmentada Resolució, “la Federació corresponent haurà de disposar d'un Protocol 
públic de desenvolupament de la competició que garantisca el seguiment de les medidones 
de seguretat i d'higiene”. Fins hui aquesta federació ha publicat protocols específics per a 
cada competició convocada i a partir de la data assenyalada en la portada del document 
queda establit el present protocol com a protocol general sense menyscapte que es 
continuen publicant protocols personalitzats, en el seu cas, per a alguna activitat en concret. 

 

Informació relativa a les modalitats esportives 

a) Modalitats, especialitats i categories que abasta: 

- Modalitat: escacs estàndard 

- Categories: totes. 

- Abast: Activitats associades al pla oficial de competicions de la FECV. Les competicions 
organitzades per aquesta federació són considerades d'àmbit no professional, no obstant 
això, poden participar esportistes amb contracte professional. 

b) Riscos de l'activitat: Esport sense contacte, on no es requereix per al seu 
desenvolupament, però pot donar-se lleument durant la seua pràctica, entre esportistes o a 
través de les peces del joc. Es practica en instal·lacions tancades en la majoria dels casos. 
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Objectius: 

Prevenció i mitigació dels contagis de la COVID-19 durant el desenvolupament d'activitats, 
entrenaments, esdeveniments, partits o tornejos amistosos i competicions oficials 
desenvolupades sota competència de la FECV. 

 

Recomanacions: 

i. Recomanacions Generals: 

La FECV, durant tota la crisi sanitària provocada per la COVID-19, ha anteposat la salut dels 
jugadors d'escacs i totes les persones relacionades amb la mateixa per damunt de qualsevol 
altra qüestió, adoptant les mesures oportunes en conseqüència. Com a mesures obligatòries, 
la FECV recorda a totes les persones que participen en les activitats anteriorment exposades 
que han de complir estrictament tota la normativa emesa en raó de la situació per les 
autoritats públiques en matèria sanitària i esportiva, i qualsevol d'aplicació, i totes les 
recomanacions relacionades sobre la pràctica esportiva segura. 

Com a complement a tot l'anterior, la FECV recomana adoptar tota una sèrie de mesures que 
afavorisquen el control de riscos, protecció de la salut i seguretat de totes les persones, 
principalment sobre la salut dels esportistes i el rendiment dels mateixos per a la volta a 
l'entrenament normalitzat i a la competició. 

A més, l'organització de cada activitat, esdeveniment o competició i els titulars de les 
instal·lacions elaboraran un protocol específic per a la prevenció de la COVID-19 que podrà 
ser sol·licitat per l'autoritat competent, nomenant un coordinador, que, en el cas de les 
instal·lacions, de no nomenar-se, serà el titular d'aquesta. 

La persona física o jurídica responsable del protocol de prevenció de la COVID-19, que 
corresponga, tindrà l'obligació de donar màxima publicitat d'aquest, tant a esportistes i 
usuaris com a espectadors. És per això que els esportistes i personal involucrat en els 
entrenaments i competicions hauran de conéixer les mesures preventives amb antelació a la 
celebració d'aquests. 

S'emfatitza, per ser de gran rellevància que tots els participants en els entrenaments i 
competicions, o activitats dins de l'àmbit de la FECV, així com la resta de personal involucrat, 
utilitzen màscares. Durant el temps de pràctica dels escacs es considerarà compatible l'ús 
de màscares per als esportistes, entrenadors i àrbitres. 

a) Informació relativa a les mesures a adoptar pels treballadors i tècnics esportius en el lloc 
de treball (sense perjudici del que dicte la normativa específica de PRL inherents a cada 
instal·lació o centre): 

- Higiene de mans: és obligatori la rentada freqüent, hauran de col·locar-se 
dispensadors de gel hidroalcohòlic en l'entrada de la instal·lació (un exclusiu per a 
treballadors), en l'accés al lloc de joc, en el cas de centre amb diverses plantes, una en 
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cada planta, material d'assecat d'un sol ús, etc. (S'unirà a ells infografia sobre instruccions 
de rentada de mans). En cas de persones al·lèrgiques al gel hidroalcohòlic és recomanat 
només usar aigua i sabó. 

- Distanciament social: Hauran de mantindre almenys 1,5m de distància interpersonal 
sempre que siga possible. Es compliran les limitacions d'agrupació i aforament vigents 
en el moment de l'activitat (300 esportistes màxim i amb una superfície hàbil per cadascun 
d'ells mínima de 2,25 m2 a data d'aquest document). Tot això sense perjudici d'instar a 
l'organització amb el màxim distanciament i superfícies possibles a fi d'augmentar la 
seguretat mínima legal. 

- Ús de màscares: és obligatori el seu ús.  

- Higiene respiratòria: en el cas de tossir i esternudar, haurà de realitzar-se en flexura 
del colze, es recomana l'ús de mocadors d'un sol ús, etc., i mai retirar-se la màscara en 
els casos descrits. 

- No compartir objectes personals, eines ni equips. En cas d'haver de compartir-los 
haurà de realitzar-se una correcta desinfecció entre usos. 

- Mesures contemplades en l'art.7 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny  de centres 
de treball. S'haurà de contemplar la formació i informació de les mesures convenients 
a tots els treballadors i tècnics. 

 

b) Informació relativa a les mesures que han de seguir els usuaris de les instal·lacions, tant 
esportistes com acompanyants. 

- No es podrà accedir a les instal·lacions esportives en el cas de presentar   
símptomes compatibles amb COVID-19, estar en període de quarantena o en aïllament 
preventiu. En els casos de la presa de temperatura mitjançant dispositiu sense contacte 
per infrarojos s'haurà de tindre en compte les mesures de protecció de dades 
(LOPDGDD). 

 - Mantindre la rentada de mans amb regularitat, seguint el procediment correcte, 
abans i després de l'entrenament, si hi ha competició abans i després de la competició. 
Important fer-ho de manera correcta durant almenys 30 segons. En  les zones d'accés a 
la instal·lació haurà d'haver-hi dispensadors de gel desinfectant, i hauran de senyalitzar 
les mesures de la distància de 1,5m i higièniques. 

- Mantindre les mesures de distanciament social exposades anteriorment. Durant el 
temps que duren els entrenaments i la competició, els jugadors d'escacs i staff han de 
reforçar i complir al màxim les mesures de protecció i higiene personal en l'àmbit familiar, 
social i esportiu, i tots els protocols que sobre això estableixen les autoritats sanitàries, 
evitant situacions de possible contagi, amb el material de protecció oportú. 
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- Ús de màscara segons necessitats i normativa actual, obligatori per a qualsevol 
persona que accedisca a la instal·lació  

- Higiene respiratòria: en el cas de tossir i esternudar, haurà de realitzar-se en flexura 
del colze, es recomana l'ús de mocadors d'un sol ús, etc., i mai retirar-se la màscara en 
els casos descrits. 

- Mantindre unes mesures d'atenció sobre la higiene del material tècnic d'entrenament 
o joc, de la roba esportiva, del calçat o dels estris personals, amb la seua rentada 
exhaustiva i desinfeccions oportunes. No compartir el material esportiu en la mesura que 
siga possible, i de fer-lo, realitzar neteja o desinfecció prèvia, i igualment parar atenció 
amb les superfícies de contacte compartides. No compartir ni menjar, ni begudes. Establir 
mesures per a minimitzar contactes. 

 

c) Informació relativa a les recomanacions de neteja i desinfecció zones esportives i espais 
de treball: 

 
- Mantindre les instal·lacions esportives íntegrament amb un estat òptim d'higiene i 
desinfecció, per a això s'hauran d'haver pres les mesures oportunes per a això, tant en 
la zona de joc com en altres les zones comunes. Ventilació abans, durant i després de 
cada activitat, en casos d'espais tancats. La podrà estimar sol·licitar als clubs les 
garanties sobre l'aplicació d'aquestes mesures. 

- Els titulars de les instal·lacions esportives hauran de comptar amb un protocol específic 
de prevenció del COVID-19, i nomenar un coordinador responsable. 

 

d) Desplaçaments dels participants: 

- Si el desplaçament dels participants al lloc de celebració de l'activitat d'un club o equip 
es realitza amb autobús privat, l'empresa responsable d'aquests, ha d'acreditar al club 
que compleix amb els protocols de desinfecció previstos per les autoritats sanitàries i que 
els seus conductors estan en perfectes condicions de salut. Els vehicles han de 
sotmetre's a una desinfecció prèvia a la utilització. La distància mínima entre els 
passatgers en el seu interior serà la màxima possible. Els conductors portaran màscara i 
mantindran les mesures de distància social recomanades. 

- Igualment hauran d'usar màscares quan el transport de dos o més participants es 
realitze en vehicle privat i no pertanguen al mateix grup familiar. 
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ii. Recomanacions específiques per a l'activitat esportiva: 

 

a) Informació relativa a les mesures sanitàries respecte a l'accés d'esportistes, ús de la 
instal·lació i pràctica esportiva, activitat, esdeveniment o competició: 

- El club o l'entitat organitzadora de l'esdeveniment esportiu, haurà de disposar d'un 
protocol públic de desenvolupament que garantisca el seguiment de totes les mesures 
d'higiene, seguretat sanitària i distància requerides per a la prevenció de la COVID-19, 
en relació amb les persones esportistes, les persones treballadores, els mitjans de 
comunicació acreditats i el públic assistent. Amb la finalitat de garantir la protecció de la 
salut de les persones que participen en l'esdeveniment o l'activitat esportiva, el protocol 
podrà ser requerit per la FECV o per les autoritats competents. 

- Podran realitzar-se esdeveniments esportius que incloguen activitats o modalitats 
esportives individuals i d'equip, no es podrà superar el de l'aforament legal i la seua 
limitació de percentatge per disposicions legals relatives al COVID-19, i podran 
desenvolupar-se amb presència de públic, sempre que no es contravinga les mesures 
establides per sanitat o l'organisme competent en el moment de la celebració de 
l'esdeveniment esportiu. No obstant això, amb caràcter general, la FECV recomana la 
limitació de públic i/o acompanyants i, en el seu cas, establir mesures que 
garantisquen la distància entre els esportistes i el mateix. 

- Així mateix, es permetrà la presència de mitjans de comunicació sempre que es 
garantisca la distància mínima de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries, 
entre les persones professionals dels mitjans, i entre aquestes i les persones esportistes, 
a més de l'ús obligatori de màscara. La FECV recomana l'acreditació prèvia d'aquests, 
així com la seua limitació en número. 

- En tot cas, quan l'esdeveniment, competició o activitat esportiva es desenvolupe en una 
instal·lació esportiva, el nombre de participants no podrà superar l'aforament màxim 
d'una persona esportista per cada 2,25 m² de superfície útil per a l'ús esportiu (àrea 
de joc o d'entrenament d'escacs). Aquest càlcul s'aplicarà per a cadascuna de les 
dependències d'ús esportiu de la instal·lació. 

- Totes les persones que accedisquen estaran obligades a realitzar la higiene de mans 
amb gel hidroalcohòlic o mitjançant rentada de mans (treballadors, esportistes, personal 
de neteja, equip arbitral, directiva, públic, mitjans de comunicació, etc.) i a portar màscara. 

- Es buscaran accessos diferenciats per a cadascun dels col·lectius, mantenint l'accés 
de participants el més aïllat possible a fi de garantir que la zona esportiva queda d'ús 
exclusiu per als esportistes. Es mantindran igualment, sempre que siga possible, 
separats uns equips d'uns altres i de les persones que els acompanyen. Depenent de la 
disponibilitat de les instal·lacions, i quan siga possible, s'assignaran condícies diferents 
col·lectives. 
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- L'organitzador en compliment de les seues obligacions sobre la base de la Legislació 
contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport i sobre la base de 
les normes organitzatives esportives, totes elles en vigor en aquestes activitats juntament 
amb les sanitàries específiques de la COVID-19, establirà un dispositiu de seguretat i 
sanitari que garantirà el compliment tant de les obligacions legals com sanitàries. 

- Disposar d'informació d'assistents als esdeveniments (traçabilitat o control 
d'assistència) disponibles durant 14 dies per a ús per part de les Autoritats Sanitàries en 
cas de necessitat, guardant les mesures en protecció de dades adequades (LOPDGDD). 

 

b) Dispositiu de seguretat i higiene: 

- Les persones o entitats titulars de la instal·lació seran les responsables d'establir les 
mesures necessàries per a garantir el compliment dels aforaments. 

- Les persones o entitats titulars de la instal·lació senyalitzaran de manera visible, i en 
els accessos de cadascuna de les dependències, tant els metres quadrats disponibles 
en la zona com l'aforament màxim permés. 

- En cadascun dels accessos a la instal·lació s'indicaran, de manera visible, les 
instruccions d'ús d'aquesta i, en concret: 

• L'ús d'elements de protecció individual: màscara, higiene de dt.ens, 
desinfecció del material utilitzat i distància de seguretat. 

• Instruccions d'ús dels serveis en vestuaris, zones comunes, zones de 
restauració i zones d'aigua. 

• Disponibilitat de solució hidroalcohòlica i altres materials per a la higiene 
personal. 

• Disponibilitat de material per a la desinfecció del material utilitzat. 

- La persona o entitat titular de la instal·lació haurà d'establir un sistema d'accés que 
evite l'acumulació de persones, i un sistema de torns que permeta la pràctica de 
l'activitat física en condicions de seguretat i protecció sanitària. 

- Amb caràcter general, s'haurà de realitzar una neteja i desinfecció periòdica de les 
instal·lacions, com a mínim dues vegades en el dia, i sempre després de cada torn, 
incloent les zones comunes, i posant especial èmfasi en superfícies, manetes de les 
portes, màquines i aparells objecte de manipulació, bancs de treball, i altres estris d'ús 
compartit, aplicacions de les llums, botons d'ascensors, baranes i passamans, mitjançant 
la utilització de detergents habituals o lleixiu d'ús domèstic diluïda en aigua. Així mateix, 
es netejarà i desinfectarà el material utilitzat per les persones esportistes en 
finalitzar cada torn d'entrenament / jugue i a la finalització de la jornada. 

- Es podran utilitzar altres dependències o espais, respectant les mesures generals de 
prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries. D'entre elles citem sala d'anàlisi 
i de premsa, encara que la FECV recomana, amb caràcter general, no habilitar espais 
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complementaris si no podrà establir-se mecanismes permanents de control d'aforament, 
distanciament i higiene. 

- Amb la finalitat de facilitar la protecció de la salut de les persones esportistes, s'haurà 
de garantir la distància mínima de seguretat i no se superarà la proporció de 2,25 m² 
per cada persona usuària. 

- En els lavabos i zones comunes es reforçaran les condicions de neteja. 

- Es procurarà la disponibilitat de papereres  amb tapa i pedal i doble bossa i s'habilitaran 
zones destinades a la neteja de mans, amb dotació de sabó i tovalloles de paper. Per a 
la desinfecció de les mans es procuraran dispensadors de gel hidroalcohòlic accessibles 
a les persones usuàries de la instal·lació, i seran les persones o entitats titulars d'aquesta 
les responsables d'assegurar el funcionament correcte i de procurar el manteniment 
adequat. 

- Els aforaments d'altres serveis no esportius amb quins puga comptar la instal·lació es 
regiran per la seua normativa específica. 

Prevaldrà el compliment de les mesures sanitàries sobre qualsevol altra incloent a les 
esportives. 

 

iii. Informació relativa a les mesures sanitàries respecte a l'entrenament:.  

- Disposar d'informació d'assistents als entrenaments disponibles durant 14 dies per a 
ús per part de les Autoritats Sanitàries en cas de necessitat, guardant les mesures en 
protecció de dades adequades (LOPDGDD). 

- Es podran realitzar entrenaments dins de l'àmbit federatiu sempre que l'organitzador 
i el titular de la instal·lació disposen dels protocols específics per a la prevenció de la 
COVID-19 indicat per les autoritats. 

- Hauran de realitzar un seguiment de les indicacions de l'autoritat sanitària competent, 
i hauran de complir les mateixes mesures de prevenció adoptades en els apartats 
anteriors en relació a l'ús de màscares, a mantindre la distància de seguretat 
interpersonal, indicacions d'ús de les instal·lacions i espais compartits, l'ús de material, 
la desinfecció del material i totes aquelles mesures que s'estimen oportunes per la 
peculiaritat de cada especialitat., s'evitaran les celebracions en grup. 

- Igualment per als casos de detecció de persones amb símptomes de COVID-19, 
s'indica que hauran de seguir el protocol d'actuacions sanitàries indicades més endavant. 
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iv. Informació relativa a les mesures sanitàries respecte a la volta a la competició, 
pla específic de l'organització. 

Per als plans específics que s'hagen de realitzar per als entrenaments, activitats, 
esdeveniments o competicions, s'hauran de descriure en els mateixos com a mínim els 
següents riscos inherents a la pròpia activitat, esdeveniment o competició, ajustant-se a la 
següent llista de verificació: 

- Indicar el nombre de participants, personal tècnic/organitzador, uns altres. 

- Indicar si la instal·lació és a l'aire lliure o tancada. 

- Grau de contacte. (En la modalitat d'escacs estàndard es considera sense contacte). 

- Indicar les mesures de prevenció adoptades respecte a: 

• Obligatorietat de l'ús de la màscara. 
• Material: que no hi haja ús compartit, desinfecció si és reutilitzable. 
• Instal·lacions: desinfecció periòdica, senyalització. 
• Personal de suport: valoració de persones de risc, formació del personal de suport, 

distància entre els treballadors i altres assistents. 
• Cerimònies, celebracions, mesures de prevenció. 
• Reunions tècniques informatives als participants i personal de suport: mesures de 

distanciament i possibilitat de realitzar-les telemàticament. 
• Designació d'un responsable del compliment dels protocols: nom i càrrec. 
• En cas de diverses seus dissenyar un protocol o fitxa particular adjunta d'actuació 

per a cadascuna d'elles. 
• Identificació de les persones que accedeixen al recinte esportiu elaborant un llistat 

amb nom, cognoms, DNI i telèfon per a facilitar la traçabilitat en cas de contagi. Es 
recomana l'emplenament d'un Formulari de localització personal: aquest formulari 
haurà de ser emplenat previ a l'entrenament, esdeveniment, activitat o competició 
per tots els participants (tècnics, esportistes, àrbitres, personal sanitari, personal de 
suport, directiva, acompanyants, uns altres), i quedar almenys 14 dies en possessió 
de l'organitzador. Reflectirà que es compleix la normativa en protecció de dades 
(LOPDGDD). 

Es reitera que hauran de realitzar un seguiment de les indicacions de l'autoritat sanitària 
competent, i hauran de complir les mateixes mesures de prevenció adoptades en els apartats 
anteriors en relació a l'ús de màscares, a mantindre la distància de seguretat interpersonal, 
indicacions d'ús de les instal·lacions i espais compartits, inclòs l'ús de material, la desinfecció 
del material i totes aquelles mesures que s'estimen oportunes per la peculiaritat de cada 
especialitat. Així mateix, durant el desenvolupament de la pràctica de qualsevol especialitat, 
s'evitaran les celebracions en grup, els contactes voluntaris innecessaris, els lliuraments de 
trofeus, els protocols de joc net o cordialitat (com la salutació inicial i final), les fotos de grup 
i s'aplicaran les mesures disciplinàries 
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Protocol de contingència davant persones amb símptomes 
 

Quan es detecte una possible persona contagiada, haurà de posar-se en coneixement 
immediat del responsable de l'esdeveniment i del responsable del protocol, i se seguiran les 
mesures que indique l'autoritat sanitària, o servei de prevenció de riscos laborals (PRL), 
segons el cas, a més: 

- Es realitzarà notificació (amb telèfon i dades del lloc) i derivació davant la sospita d'un cas 
(S'haurà de preveure la informació a transmetre, rastreig del grup de persones amb possible 
contagi, etc.). 

- Es contactarà amb el servei de PRL (treballadors), o les autoritats sanitàries a través del 
Centre de Salut corresponent o del telèfon COVID-19 de la Comunitat Valenciana (900 
300 555) o el 112. El contacte directe per a la comunicació d'aquesta informació l'haurà de 
realitzar el responsable de l'activitat definit expressament en el pla específic. 

- La persona afectada ha d'estar disponible per a les avaluacions mèdiques que siguen 
necessàries i ha de ser capaç d'aplicar de manera correcta i consistent les mesures bàsiques 
d'higiene, prevenció i control de la infecció. Els serveis sanitaris proporcionaran als afectats 
totes les indicacions necessàries. 

- S'haurà de dur a terme l'aïllament de la persona afectada o afectades amb la supervisió 
d'una persona de l'organització fins al seu trasllat (extremant les mesures de prevenció de 
contagi, sent preferible un sanitari). Haurà de dirigir-se a un espai o local on romandrà sola 

- Identificació preliminar de contactes: a través de les dades de registres diaris i incidències, 
formularis de localització, classificacions, etc., es podrà realitzar una identificació de 
possibles contactes de la persona amb símptomes. Igualment, als casos anteriors, s'haurà 
de respectar per a això, la llei de protecció de dades (LOPDGDD). 

- Protocol d'actuació en cas de suspensió de l'activitat o tancament de la seu per part de 
l'Autoritat Sanitària. En els casos de la suspensió de l'activitat per part de les autoritats, 
s'haurà d'informar els participants, organitzadors i titulars de la instal·lació perquè 
procedisquen a realitzar les actuacions pertinents de finalització de l'activitat, igualment 
s'obrirà informe del coordinador o responsable corresponent motivant la suspensió de 
l'activitat, i se l'informarà la persona en el cas que haja d'abandonar la competició o hi haja 
retirada de llicència per baixa mèdica. 

- Si el centre disposa de residència amb pernocta, preveure actuacions a seguir amb els 
casos sospitosos o confirmats. 
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Pla de les instal·lacions esportives. 

Amb la finalitat de facilitar el compliment de totes les mesures de prevenció de la COVID-19 
propostes en aquest protocol, es recorda que s'haurà d'establir un responsable per a cada 
instal·lació, que haurà de controlar: 

- Llista de verificació on es concreten els responsables de les següents mesures: 
o Gestió del material de protecció  
o Neteja i desinfecció. 
o Formació dels treballadors. 
o Protocol d'actuació davant una persona amb símptomes, etc. 

- Compliment de les recomanacions elaborant una llista de comprovació que es puga 
verificar fàcilment, que hauran d'arxivar per a poder presentar en cas que se li 
requerisca. 

- El protocol se seguirà per a totes les zones que s'usen de les instal·lacions sense 
distinció. 

Recomanacions destinades a les instal·lacions durant l'activitat: 

Totes les instal·lacions que utilitzen els equips o usuaris, sales comunes, menjadors, hotels 
etc., han de ser desinfectades abans de l'arribada dels jugadors d'escacs i del personal, 
seguint les recomanacions sanitàries. Posteriorment a la finalització de l'esdeveniment 
esportiu s'ha de procedir a la neteja d'utensilis i/o, material usat i el personal de neteja haurà 
de tindre material de protecció amb guants, màscares i bates d'un sol ús. Com s'indicava 
anteriorment, s'haurà d'evitar l'ús compartit d'utensilis o material entre participants, en cas 
necessari de fer-ho s'hauran de desinfectar després de cada ús. 

- Sectorització de les instal·lacions. 

En atenció a les condicions sanitàries es realitzarà una sectorització de les instal·lacions, 
controlant els accessos i impedint l'accés a les persones que no estiguen habilitades per 
a cada zona. La sectorització juntament amb el control d'accés són els elements que 
permetran adoptar mesures sanitàries i garantir el seu compliment, com podrien ser la 
presa de temperatura, l'obligatorietat de l'ús de màscara, l'obligatorietat de l'ús de gel 
hidroalcohòlic, etc. 

De manera genèrica s'han definit les següents zones: 

• Zona esportiva: abasta l'accés de jugadors, entrenadors i àrbitres, i la zona de joc. 
• Zona d'organització i serveis: abasta la totalitat de la instal·lació incloent exteriors, 

però sempre amb accessos restringits i únicament permesos amb acreditació en 
funció dels serveis a desenvolupar. Comprén personal com a Organització, Vigilants 
i Auxiliars de Seguretat, Personal Sanitari, Personal de Manteniment o Personal de 
Neteja. 

• Zona de retrasmissió TV: inclou l'exterior en el seu cas, posicions de cambra en 
graderia i altres elements. 
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• Zona premsa: s'habilitarà el seu accés i zona de treball independent en graderia. 
• Zona Graderia: zona per als integrants de l'expedició que no estiguen acreditats per 

a estar en la zona esportiva, institucions en graderia o públic en general. 

Respecte a les activitats de restauració habituals o aquelles que puguen estar associades a 
l'organització de competicions, bé perquè es realitzen de manera expressa per a un 
esdeveniment esportiu (ex. cátering) o bé perquè ja existeixen en instal·lacions esportives 
convencionals (ex. cafeteria), han de complir les mesures establides per a les mateixes per 
les autoritats competents. 
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Annex 1: exemple de full d'assistència i localització de participants 

 
Nom tal com apareixen en el Passaport o un altre Document d'Identitat: … 
Adreça durant la competició (carrer/apartament/ciutat/número postal/país): … 
Número de telèfon:   … 
Correu electrònic: … 
Països/CCAA que vas visitar o on vas estar en els últims 14 dies: … 
 
Preguntes (SI/NO) sobre els últims 14 dies: 
• Va tindre contacte pròxim amb algú Diagnosticat amb la malaltia COVID- 19 sense portar les 

mesures de protecció necessàries? (SI/NO) 
• Va proporcionar atenció directa a pacients de COVID- 19 sense portar les mesures de protecció 

necessàries? (SI/NO) 
• Va visitar o va romandre en un ambient tancat amb algun pacient amb la malaltia COVID-19 

sense portar les mesures de protecció necessàries? (SI/NO) 
• Va treballar/estudi de manera pròxima o compartint el mateix ambient laboral o de classe amb 

pacients de COVID- 19 sense portar les mesures de protecció necessàries? (SI/NO) 
• Ha viatjat amb un pacient COVID- 9 en qualsevol mitjà de transport sense portar les mesures de 

protecció necessàries? (SI/NO) 
• Ha viscut en la mateixa casa que un pacient COVID- 19 sense portar les mesures de protecció 

necessàries?   
 
Preguntes (SI/NO) sobre signes i símptomes actuals i presa de temperatura corporal: 
• Té algun d'aquests símptomes? (SI/NO) 
• Temperatura superior a 37,5°  (SI/NO) 
• Tos (SI/NO) 
• Dificultat per a respirar (SI/NO) 
• Mal de gola (SI/NO) 
• Dolor de pit (SI/NO) 
• Vòmits o diarrea (SI/NO) 
• Mal de cap (SI/NO) 
• Pèrdua d'olfacte o gust (SI/NO) 
• Cansament important o dolors musculars (SI/NO) 
 

Aquesta informació es podrà compartir amb les autoritats locals de Salut Pública per a 
permetre un ràpid rastreig de contactes si un participant en l'esdeveniment pateix la malaltia 
COVID-19 o va arribar en contacte amb un cas confirmat. 
 
Davant la resposta afirmativa a qualsevol de les preguntes, es podrà determinar la no participació del 
jugador en l'activitat. 

Per mitjà de la signatura del present autoritze el registre de temperatura corporal, adequat a la fi  
exprés de  les mesures de prevenció  COVID19 per a les  activitats de l'organitzador , i en dono fe 
de la veracitat de les respostes. 
 

Signat L'Esportista o Tutor 
 
 
 
 

En      a de de 20     2__ 
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Annex 2: exemple de fulla de comprovació (llista de revisió mèdica) 

L'organitzador de l'esdeveniment o titular de la instal·lació desenvoluparà fil per 
randa, a partir de de el protocol, una llista de verificació  que anirà inclosa en  cada 
pla específic de cada  centre o instal·lació esportiva, així com  en  el pla específic de  
un esdeveniment esportiu. 

A més, definirà als responsables de les mesures de prevenció en cada apartat, 
s'elaborarà una llista que es puga verificar fàcilment i comprovar el seu correcte 
compliment amb els apartats que en cada cas corresponguen i l'adjuntarà al Pla 
específic. 

Model base de llista de verificació/comprovació: 
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 SI NO N.P. 
RECOMANACIONS GENERALS 

- HIGIENE DE MANS:    
- Dispensadors de gel distribuïts    

- Indicacions per a la rentada freqüent    

- Material d'assecat d'un sol ús    

- Papereres de pedal per a deixalla  de material.     

- DISTANCIAMENT SOCIAL    
- Senyalitzacions de distància mínima de 1,5m.     

- Flux de persones per les instal·lacions    

- EQUIPS DE PROTECCIÓ     
- Indicacions d'ús de màscares.      
- Disponibilitat de màscares.     

- Control del dispositiu de comprovació de l'ús de màscara en mitjans 
de transport. 

   

- Control del dispositiu de comprovació de l'ús de màscara en la 
instal·lació esportiva. 

   

- HIGIENE RESPIRATÒRIA:    
- Cartelleria per a recordar mesures d'higiene respiratòria    

- No compartir objectes personals, eines o material esportiu, o 
desinfecció d'aquests.  

   

- Limitacions a l'ús de condícies i vestuaris    

- NETEJA I DESINFECCIÓ    
- Recomanacions de neteja i desinfecció (productes a utilitzar).     
- Torns de neteja i desinfecció    

- Pautes de ventilació abans, durant i després    

- Neteja i desinfecció de zones comunes    

- Neteja i desinfecció d'aules/despatxos.     

- Neteja i desinfecció de gimnàs/zones esportives    

- Neteja i desinfecció de condícies.     
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- Neteja i desinfecció de materials esportius    
- Neteja i desinfecció de zones de restauració    

- RESIDUS    
- Papereres de pedal.     
- Gestió de residus.     

- NORMATIVES    
- Normativa d'ús d'instal·lacions.     
- Restricció a l'aforament.     
- Cita prèvia    

- MESURES D'INFORMACIÓ    
- Cartelleria informativa    
- Xarrades informatives    
- Formació de personal    
- Control del dispositiu de comprovació que les persones 

responsables de prendre la temperatura i si escau identificar els 
símptomes compten amb la formació i informació necessària 
per a fer-ho..  

   

- Control del dispositiu de comprovació que es coneixen i 
respecten aforaments i les limitacions d'ús d'espais . 

   

- Control del dispositiu de comprovació que les persones 
esportistes (especialment menors) coneixen les recomanacions 
i estan sensibilitzades respecte a la importància de les mesures 
de prevenció 

   

RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES 
- MESURES SANITÀRIES EN ACCÉS I ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ    

- Establiment de punts d'accés.     
- Control de flux de persones    
- Control del dispositiu de comprovació que no accedeixen a les 

instal·lacions més que les persones acreditades 
   

- Control del dispositiu de comprovació que es controlen els 
aforaments i no se superen  

   

- Registre diari de control d'entrada.     
- Registre d'incidències.     
- Protocol d'accés a la instal·lació visible    
- Provisió de material de desinfecció    
- Cartelleria indicativa de distanciament social     
- Torns de desinfecció d'instal·lacions.     
- Limitacions a l'aforament.     
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- Tràmits telemàtics    
- Gestió de zona   de residència (si existeix)    
- Mesures específiques per a esportistes amb discapacitat    

- MESURES SANITÀRIES EN ENTRENAMENTS    
- Control d'assistència  a entrenaments.     
- Indicació d'ús  o no de màscara  a cada moment.      
- Indicacions per a l'ús de la instal·lació esportiva    
- Indicacions per a l'ús de material.     

- MESURES SANITÀRIES EN COMPETICIÓ. VALORACIÓ DEL RISC:    
- Núm. de participants, incloent esportistes, tècnics i espectadors.    
- Aire lliure o instal·lació    
- Grau de contacte.     

-MESURES DE PREVENCIÓ. ESPORTISTES I INSTAL·LACIÓ    
- Obligatorietat de l'ús  de màscares.     
- Normativa d'ús compartit de material.     
- Desinfecció periòdica de la instal·lació    
- Senyalització en la instal·lació    
- Formulari de localització.     
- Presa  de temperatura de l'esportista  previ a  la competició    
- Mesures higièniques en competició    
- Compliment del distanciament en competició    

- PERSONAL DE SUPORT I ESPECTADORS    
- Limitacions a l'aforament.     
- Valoració de persones  de risc.     
- Formació del personal de suport.     
- Distanciament entre el públic    
- Ús de màscares.     

- CERIMÒNIA D'OBERTURA I LLIURAMENT DE TROFEUS    
- Adopció de mesures  de prevenció.     

- REUNIONS TÈCNIQUES    
- Mesures de distanciament.     
- Celebració telemàtica    

- DESIGNACIÓ D'UN RESPONSABLE DEL PROTOCOL    
- EXISTÈNCIA D'UN PROTOCOL DE CONTINGÈNCIA DAVANT 
PERSONES AMB SÍMPTOMES 

   

 

Revisat pel Comité Covid-19 FECV: 
31/08/2020 

Conforme pel Responsable Mèdic: 
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