PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID-19
REGATES
1- S’habilitarà a la zona d’entrada un espai a l’aire lliure com a punt de control i seguretat
de la regata. S’Establirà un únic punt d’entrada i un punt de sortida al recinte del club
i a la varada.
2- Només podran accedir al recinte el personal acreditat (organització, tècnics, personal
de suport i participants) i per la zona d’entrada, on es prendrà la toma de temperatura
per la Persona Designada COVID. Amb una temperatura superior a 37,5 ºC no es
podrà accedir.
3- A la varada estaran ubicades les embarcacions per clubs, en format de grups
bombolla. Aquests grups estaran separats i no tindran contacte entre si.
4- El perímetre de varada i accés a rampes de l’esdeveniment estarà senyalitzat,
delimitat i d’us restringit a tècnics i participants. Els participants i tècnics respectaran
les instruccions dels organitzadors tant per sortir ordenadament al mar com per
retornar a les zones assignades.
5- Tots els avisos es realitzaran per megafonia i/o grup de whatsapp, i a la web de
l’esdeveniment.
6- La relació i comunicacions entre els participants i l’organització serà, sempre que es
pugui via on-line.
7- Es posaran marques per assegurar la distància de seguretat, on sigui necessari.
8- Es facilitarà la higiene i rentant de mans dels assistents a l’esdeveniment,
habilitant gels Hidroalcohòlics en diferents punts del club.
9- Serà necessari l’ús de la mascareta en tot moment mentre s’estiguin a terra.
10- Es desinfectarà i es reforçarà la neteja de tots els espais comuns del club.
11- Tots els assistents a l’esdeveniment hauran d’entregar al club el document Declaració
Autoresponsabilitat de la Pandèmia.

12- L’Entrega de trofeus es garantirà la distància social i es realitzarà a l’aire lliure. Es
limitarà els assistents als premiats i dos acompanyants per premiat.
13- Serà obligatori l’ús de la mascareta de tots els assistents a l’entrega de Trofeus i de
guants per part de les persones que efectuen l’entrega.
14- Es respectarà la normativa vigent sobre aforaments i concentració de persones.

15- Procediment d’actuació en cas de confirmació o sospita de símptomes Covid-19: Una
persona amb símptomes, no podrà participar en la regata i haurà d’abandonar les
instal·lacions. En el cas de ser menor d’edat, romandrà en una zona aïllada i s’avisarà
als pares o tutors perquè el recullin al més aviat possible.
16- En tot cas, se seguiran els protocols de seguretat de la FCV i de la RFEV-CSD
segons el nivell de cada regata.

