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ANNEX
PROTOCOL DE PREVENCIÓ ENFRONT DE LA COVID-19
EN EL TORNEIG

Són aplicable el Protocol General enfront de la COVID-19 de la FECV i la legislació vigent en
aquesta matèria.
El Protocol General es complementa amb les mesures específiques i ací descrites:
RESPECTE A la SALA DE JOC
•

•
•

Principi de distanciament social màxim en tot moment: màxima separació possible
entre taulers / taules i, en finalitzar les partides, els jugadors no podran observar altres
partides ni analitzar les seues partides havent d'abandonar l'àrea de joc.
No hi ha públic ni durant el torneig ni en el lliurament de trofeus.
La porta/s d'accés a l'àrea de joc romandrà/n sempre obertes, així com el màxim
nombre de finestres possibles.

MÀSCARES
•

•

•
•

•

El jugador acudirà a la sala de joc amb la seua màscara, que haurà de ser
preferiblement del tipus FFP2, N-95 o FFP3. Es desaconsellen les màscares
quirúrgiques per la seua pitjor adaptació al rostre. Es podran utilitzar higièniques
homologades si no es disposen d'unes altres que s'adapten millor.
La màscara haurà d'acoblar perfectament amb el perímetre de la cara, no deixant buits
lliures. L'organització, en cas de detectar una mala oclusió de la màscara amb el rostre,
podrà rebutjar la mateixa i facilitar al jugador una altra diferent.
Recordem que sempre i en tot moment cal usar correctament la màscara i que el
jugador ajustarà la mateixa per a evitar l'entrada o eixida d'aire sense filtrar.
No serà causa excloent d'aquestes obligacions el portar elements ornamentals o fins i
tot una barba que pogueren impedir el perfecte segellament perimetral entre el contorn
de la màscara i la cara.
Sense la màscara adequada no es pot accedir ni romandre a la sala de joc.

HIDROGEL I SOLUCIÓ HIDROALCOHÒLICA
•
•

•

Es disposaran en els accessos a la sala de joc i a l'eixida dels lavabos. El gel ha
d'aplicar-se a les mans cada vegada que s'entre a la sala de joc o s'isca dels lavabos.
El gel haurà de tindre capacitat viricida (no són vàlides les solucions “higienizantes”
sense més, en l'etiquetatge haurà de figurar la propietat viricida o, almenys, un
contingut en alcohol mínim del 70%).
Al costat de cada tauler de joc es disposarà d'un dosificador xicotet perquè els jugadors
el puguen utilitzar sense necessitat d'abandonar la partida. El dosificador no podrà ser
retirat i romandrà allí després de finalitzar la partida.
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PRESA DE TEMPERATURA I QÜESTIONARI DE SALUT.
•
•
•

•
•
•

•

Es prendrà la temperatura a tots els participants i membres de l'organització abans del
seu accés a la sala de joc cada dia, mitjançant termòmetre sense contacte.
Els participants acudiran a la trobada amb el qüestionari imprés i emplenat. Serà
suficient amb fer-ho una sola vegada abans de l'inici de la primera ronda.
És obligatori confeccionar i signar el qüestionari de salut per a accedir per primera
vegada al recinte. El jugador en cap cas podrà iniciar la seua participació en el torneig
sense haver emplenat i signat correctament el qüestionari.
L'organització disposarà de còpies en blanc del qüestionari.
Els qüestionaris es guardaran fins a 15 dies després de la finalització del torneig, sent
obligatòria la seua destrucció atés que contenen dades de caràcter personal.
Un jugador que presente temperatura sobre el límit establit (37.5 °C) o que no signe o
no responga adequadament alguna de les preguntes del qüestionari, no podrà ser a la
sala de joc.
Si durant el transcurs del joc un jugador presentara algun dels símptomes de sospita
COVID descrits en el qüestionari inicial no podrà romandre a la sala de joc.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•

Queda prohibit la salutació inicial i final en la partida mitjançant qualsevol mètode que
implique contacte entre els jugadors.
Els jugadors no hauran de portar objectes a la sala de joc com a bosses o motxilles
excepte cas molt necessari o justificat.

RESPONSABLES D'APLICACIÓ DEL PROTOCOL.
•
•

Per defecte, actuarà com a tal el representant legal de l'entitat esportiva que convoca
la competició.
Aquesta figura pot ser delegada en una altra persona sempre que es publique en les
bases, en la web i a la sala del torneig.

RESPECTE A PERSONES VACUNADES I PERSONES QUE HAGEN TINGUT EL COVID.
•
•

Les persones vacunades no estan exemptes de complir cap de les mesures
preventives ací establides.
Les persones que van tindre la Covid-19 no estan exemptes de complir cap de les
mesures preventives ací establides. Evidentment, per a participar en el torneig, hauran
d'haver passat la quarantena legal establida i haver obtingut l'alta mèdica.

En cas d'existència d'un positiu enfront d'una prova mèdica o aparició de símptomes de
sospita COVID durant el torneig o en els 10 dies següents a aquest, el jugador té l'obligació
d'informar la FECV.
Comptem amb la col·laboració de tots per a celebrar aquest torneig amb la major seguretat.
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QÜESTIONARI DE SALUT A PRESENTAR EN LA PRIMERA RONDA DEL TORNEIG

Torneig:
Data:
Localidad:

Jugador:
Pare/mare/tutor (si escau):

Fitxa sanitària del jugador (marque la resposta correcta)
- Ha sigut contacte estret d’algún pacient COVID+ en els últims 10 dies?: si / no
- Cansament important o dolors musculars: si / no
- Tos persistent: si / no
- Dificultat per respirar: si / no
- Dolor de gola: si / no
- Mal de cap: si / no
- Vómits o diarrea: si / no
- Dolor de pit: si / no
- Pèrdua d’olfacte o gust: si / no
- SI DURANT EL TORNEIG M’APAREIX ALGUN DELS SÍMPTOMES A DALT INDICATS, EM COMPROMET A
COMUNICAR-LO A L’ÁRBITRE O DIRECTOR DEL TORNEIG
Signatura i DNI del jugador (tutor, si escau, en aquest cas
ha d’afegir-se el teléfon del tutor):

Torneig:
Data:
Localidad:

Signatura i DNI del responsable protocol COVID:

Jugador:
Pare/mare/tutor (si escau):

Fitxa sanitària del jugador (marque la resposta correcta)
- Ha sigut contacte estret d’algún pacient COVID+ en els últims 10 dies?: si / no
- Cansament important o dolors musculars: si / no
- Tos persistent: si / no
- Dificultat per respirar: si / no
- Dolor de gola: si / no
- Mal de cap: si / no
- Vómits o diarrea: si / no
- Dolor de pit: si / no
- Pèrdua d’olfacte o gust: si / no
- SI DURANT EL TORNEIG M’APAREIX ALGUN DELS SÍMPTOMES A DALT INDICATS, EM COMPROMET A
COMUNICAR-LO A L’ÁRBITRE O DIRECTOR DEL TORNEIG
Signatura i DNI del jugador (tutor, si escau, en aquest cas
ha d’afegir-se el teléfon del tutor):

Signatura i DNI del responsable protocol COVID:
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