Resum d’aplicació de protocol COVID 19

42 CURSA POPULAR DE SANT MIQUEL 2021, Circuits de: 5km, 2km, 1.5km i Familiar
RESUM PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC DE CONTAGI COVID -19
Resum de mesures : PROTOCOL COVID 19
Format de cursa:
La sortida de la cursa serà a les 09.00, a les 10.00, a les 11.00 i a les 12.00 hores del dia 26 de
setembre de 2021 al carrer Passeig del Terraplè amb carrer Molí, davant de la biblioteca municipal.
Es faran sortides esglaonades cada 30 segons, distribuïdes amb calaixos de 40 corredors/es
cadascun, separats per 2 metres de distància entre ells i perfectament senyalitzats al terra.
Les singularitats i normativa de la cursa s’especifiquen dins l’apartat del protocol COVID.
Normativa:
Resolució SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya (resolució en vigor en el moment de celebració de la cursa).
Pla de desconfinament esportiu de Catalunya
Es realitzaran totes aquelles adaptacions i modificacions sobre el reglament de l’esdeveniment en
funció de els canvis que es vagin produint a la normativa legal i sanitària vigent en el moment de la
prova, seguint les indicacions del PROCICAT i de la Secretaria General de l’Esport.
Protocol COVID-19:
Condicions generals:
Es prohibirà l’accés i participació a persones amb símptomes, confinades o contactes directes amb
positius de covid’19. Cada participant haurà d’entregar un full d’auto responsabilitat.
S’evitaran aglomeracions de persones.
Ús obligatori de mascareta SEMPRE (*exceptuant els participants en el moment de la prova
esportiva).
S’utilitzarà gel hidroalcohòlic a diferents espais de l’organització
Es mantindran SEMPRE les distàncies de prevenció (2 metres entre persones).
Es confeccionaran circuits de desplaçament de persones (entrada, sortida, accés d’esportistes,...).
S’obtindran dades de participants, tècnics i organització per facilitar la traçabilitat en cas de ser
necessari.
Organització:
L’organització tindrà assignat un coordinador en matèria de salut, seguretat i accions de prevenció
davant la COVID-19 encarregat de vetllar per l’aplicació de les mesures de seguretat.
Utilització i disposició a totes les zones de material obligatori: Mascaretes i gel hidroalcohòlic.
Amb antelació a l’inicií de la prova , estarà muntats i delimitats tots els espais i estructures
necessàries per la seguretat de l’esdeveniment.
Totes les taules, cadires i altres suports que s’utilitzin seran desinfectats prèviament al seu us.
Amb l’objecte de garantir el compliment de les mesures de prevenció, l’organització ha considerat
no oferir els serveis de guarda-roba.
Els membres de l’organització i els voluntaris/es vetllaran per l’aplicació de les mesures de
prevenció.
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Esportistes:
Els participants no podran acudir a la prova amb símptomes, estant confinats o essent contacte
estret d’una persona positiva de covid’19.
Cada participant haurà d’entregar el full d’auto responsabilitat degudament complimentat., abans
de recollir el dorsal per participar.
Es recomana presentar-se a la prova ja canviat amb la roba esportiva adient i al finalitzar es
recomana de dutxar-se a casa.
Es prega recollir el dorsal de forma individual sense acompanyants.
Cal que els participants respectin el flux i el ritme de sortides.
Cal que els participants respectin el posicionament i el flux del calaix assignat per realitzar la
Sortida:
Es realitzarà al Passeig Terraplè, alçada carrer el Molí,
Haurà de fer ús de mascareta obligatòria fins al moment de realitzar la prova esportiva.
Hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició.
Zona de lliurament de dorsals:
Es realitzarà al pati de l’escola El Palau, el dijous 23, divendres 24 de 17 a 21 hores i el dissabte 25
de 10 a 14 h. Habilitant taules espaiades i es regularà l’accés als inscrits de forma individual i
mantenint les distàncies de seguretat.
Els i les participants hi acudiran sense acompanyament.
Hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició.
Haurà de fer ús de mascareta obligatòria SEMPRE.
No es podrà fer inscripcions presencials.
S’haurà de portarà el document de declaració signat des de casa per recollir el dorsal.
Zona de sortida:
Es confeccionarà un circuit d’accés a la zona d’inici de cursa i un de sortida diferenciats.
Es realitzarà sortides per grups de 40 participants cada 30 segons (calaixos). S’instarà que els
participants per ordre de dorsal de 1 al 40, del 41 a 80 etc..
Ús de mascareta obligatòria SEMPRE; aquesta es podrà treure passats uns metres després
d’efectuar la sortida.
S’informarà per la megafonia que els participants que es troben a la línia de sortida es poden
treure la mascareta. Serà pocs segons abans de emprendre la sortida.
Finalització de la prova esportiva:
A l’arribar a meta cada participant dels circuits de 5 km, 2,5 km i 1,5 km se l’instarà a abandonar
l’espai de arribada amb l’objectiu d’evitar aglomeracions.
Es crearà un circuït o estructura física de sortida que garanteixi un flux àgil de pas de participants i
que també permeti mantenir la distància i separació de seguretat entre participants, organització i
terceres persones.
 Avituallament final, situat al parc de la Mariona, paral·lel al carrer Salvador Seguí i espai
Mariona, el podrà recollir el propi participant una vegada finalitzada la seva cursa, lliurant
el dorsal(recorreguts de 5 km, 2 km i 1.5 km)
 El recorregut d’1 km el podrà recollir al moment d’arribada a la part central del parc de la
Mariona on tindrem les taules habilitades.
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