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Vilanova i la Geltrú, setembre del 2020 

 

Benvolgudes famílies: 

Esperem que sigueu tots/es bé. Amb aquest document volem explicar-vos com funcionarem 

aquesta temporada i resoldre alguns dels dubtes que ens heu fet arribar. 

Els entrenaments començaran el 14 de setembre, igual que les escoles. Com cada any seguirem 

el calendari escolar, fent així vacances per Nadal, Setmana Santa i els dies festius corresponents. El 

curs acabarà el 22 de juny si tot segueix com fins ara.  

Per tal de complir la normativa COVID19 i evitar més contagis, hem hagut de crear alguns 

protocols i modificar algunes coses:  

- Per tal d’evitar aglomeracions i no superar l’aforament màxim de les pistes d’atletisme 

hem esglaonat les hores d’entrada d’alguns grups. Podeu trobar l’horari 

d’entrenaments a la web o enviar-nos un correu preguntant els dubtes que tingueu. 

- Pel mateix motiu el punt de trobada dels infants amb els entrenadors/es serà el 

pàrquing, excepte les categories absolutes (a partir del sub16) que acordaran el punt de 

trobada amb els seu entrenador/a.  

- Cada grup tindrà una hora d’entrada i només podran accedir a les pistes amb 

l’entrenador/a. 

CATEGORIA DIES D’ENTRENAMENT HORA D’ENTRADA 
SUB8 (2014-15) Dimarts i dijous 17.25h 
SUB10 (2012-13) Dimarts i dijous 17.20h 
SUB12 (2010-11) Dimarts i dijous 17.15h 

MIXT SUB10-12 (2012-13 + 2010 -11) Dilluns i dimecres 17.25 
SUB14 (2008-09) Dilluns, dimecres i divendres 17.20h 

SUB14 AVANÇAT (2008-099 Dilluns, dimecres i divendres 17.15h 
SUB16 a màster (2007 i anteriors) Dilluns, dimecres i divendres 17.45h 

- Les sortides tindran el mateix funcionament, el punt de trobada amb les famílies serà el 

pàrquing i sortirem per ordre. Primer les categories més petites i després les grans. 

- Els/les atletes hauran de mantenir les distàncies de seguretat en tot moment o fer ús de la 

mascareta si no poden mantenir-les.  
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- Fins a tenir els llistats d’inscripció de tots els atletes, cada entrenador/a farà un llistat 

d’atletes assistents a l’entrenament. S’haurà de donar el nom i cognoms i un telèfon 

de contacte per tal de contactar amb tothom si hi hagués un cas de COVID-19.  

- Es podrà fer ús dels lavabos i els vestidors sempre i quan l’atleta entri per la porta del 

darrere (la que dona al pàrquing) i un cop acabi torni a sortir per la mateixa porta i esperi 

a la resta del grup en el seu punt de trobada. Un cop acabat l’entrenament, podran tornar-

ne a fer ús i utilitzar la mateixa porta per sortir.  

- Abans d’entrar a les pistes, els infants hauran de posar-se gel hidroalcohòlic a les mans 

(hi ha dispensadors a les pistes d’atletisme) i els prendran la temperatura. Qualsevol 

infant que superi els 37.3º haurà de romandre a consergeria 10 minuts per veure si li baixa 

la temperatura, si no és així s’iniciarà el protocol d’actuació COVID19 i aquell/a atleta no 

podrà entrar a les pistes (podeu llegir el protocol més endavant). 

- Cada atleta haurà de portar la seva tovallola o estora per tal de poder seure o realitzar 

els estiraments a les pistes d’atletisme. Recomanem també que portin el seu gel 

hidroalcohòlic per anar-se desinfectant. Tant l’estora, el gel, com l’ampolla d’aigua seran 

individuals i no es podran compartir. 

- Tots els atletes hauran de tenir signat el full de Declaració responsable per a les 

famílies en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19. 

- Fins a nou avís, no es podrà accedir a les grades de públic. Si canvia la situació us ho 

farem saber.  

- Els/les entrenadors/es tindrem un pot de gel hidroalcohòlic el qual donarem als infants a 

l’inici i al final de cada activitat amb material. També desinfectarem el material 

utilitzat abans de guardar-lo.  

- Els infants hauran d’anar amb mascareta fins l’inici de l’activitat i se la tornaran a posar 

quan aquesta hagi finalitat. Els/les entrenadors/es portaran posada la mascareta en tot 

moment. 
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PROTOCOL ACTUACIÓ COVID-19: 

 Si l’atleta presenta símptomes durant l’entrenament se l’aïllarà del grup i s’avisarà 

a la família. 

 L’atleta presenta simptomatologies concordants amb les de la COVID-19 o ha estat 

en contacte amb algú amb simptomatologia o amb un positiu: 

o Si qualsevol atleta presenta alguna o varies de les simptomatologies 

associades a la COVID-19 haurà de quedar-se a casa i avisar a la persona 

responsable del tema COVID de la coordinació tècnica del club, la Pili Egea 

(611 01 88 28), qui amb total confidencialitat portarà un seguiment del cas.  

o Si l’atleta en qüestió te germans/es que també entrenen amb nosaltres, 

aquests també hauran de romandre a casa.  

o Els atletes hauran de posar-se en contacte amb el seu CAP, excepte en caps 

de setmana que hauran de trucar al 061 o en cas d’empitjorament que 

hauran de trucar al 112. 

 L’atleta és positiu de COVID-19: 

o L’atleta haurà de comunicar-ho a la persona responsable del tema  COVID19 

de la coordinació tècnica del club, la Pili Egea (611 01 88 28). 

o El club aïllarà el grup del qual la persona en forma part.  

 

 

Direcció tècnica. 

DINAMI-K Club Atletisme Vilanova. 


