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PROTOCOL COVID-19  
TROFEU HIVERN FAN MALLORCA SHOPPING- VELA LLATINA 

CLUB NÀUTIC CALA GAMBA 

1.- PARTICIPANTS 

1.1 Material necessari 

 MATERIAL NECESSARI 

- Dues mascaretes (una posada i una altre de recanvi)  
- Gel hidroalcohòlic  

 

1.2 Documentació a presentar  

- DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESPORTISTES. 

Tots els tripulants hauran de signar aquest document  per a poder participar. 

- Informar, a l’inscripció, dels tripulants embarcats (Nom i llinatges, DNI i telèfon de contacte). 

1.3 Funcionament i mesures extraordinàries 

El Club Nàutic Cala Gamba com a entitat organitzadora del TROFEU HIVERN DE VELA LLATINA, 

ha informat de les mesures i recomenacions que es duran a terme.  

El/la participant inclòs en un grup de risc pot participar a l’activitat prèvia consulta amb el seu 

equip sanitari i prenent les mesures de protecció e higiene indicades en cada cas.   

MESURES EXTRAORDINÀRIES: 

- Es Obligatori l’ús de la mascareta. També la mascareta serà obligatòria dins l’embarcació 

excepte, si tots els tripulants conviuen en el mateix domicili. 

- S’ha de mantenir la distància de seguretat establerta en 2 METRES. 

- Per a evitar aglomeracions, es zonificaran els espais al moll. Els participants d’una embarcació 

només podrán accedir a la zona on hi ha la seva embarcació. 

- Es recomana montar les antenes almenys 1 dia abans de l’inici de l’esdeveniment. 

- Es obligatori la neteja de mans abans i després d’utilitzar la mànega o altres elements comuns. 

- El molls i zones comuns serán desinfectats al finalitzar la jornada.  
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Entrada i sortida Club: 

- A l’entrada es realizaran CONTROLS DE TEMPERATURA I NETEJA DE MANS. 

- L’entrada es realitzarà, OBLIGATORIAMENT, per l’ACCÉS 1 que es trobarà davant la barbacoa i 

estarà debidament senyalitzat. 

 

1.4 Compromís de revisió diària de l’estat de salut i raó de l’absència.  

A. Els i les participants hauran de notificar les causes d’absència i en el cas de que sigui per 

motius de salut mitjançant correu electrònic a joanmarc@cncg.es    

B. Els i les participants es miraran diariàment la temperatura corporal abans d’acudir a les 

instal·lacions.   

C. Si qualque persona involucrada a l’activitat presenta simptomatologia associada amb el 

COVID-19 no acudirà i contactarà mitjançant correu electrònic a joanmarc@cncg.es  

D. Els simptomes més comuns compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos y sensació de 

manca d’aire. En alguns casos també pot haver disminució del gust i de l’olfacte; esgarrifances; 

mal de coll, cap i musculars; debilitat general; diarrea i vòmits. Els símptomes solen aparèixer de 

forma sobtada.  
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2.- PERSONAL ORGANITZADOR 

2.1 Documentació a presentar omplida i signada  

 - Qüestionari de salut incorporació treballadors (Covid-19). 

2.2 Mesures organitzatives referents al personal 

• L’equip tècnic ha d’estar sense símptomes de COVID-19 i no estar en quarentena. 

• Abans de la incorporació del personal ha de realitzar el qüestionari de salut que 

proporciona el servei de prevenció de riscos laborals. 

• Abans d’iniciar l’activitat l’empresa ha de realitzar una posta en comú amb el personal 

de totes les mesures i protocols establerts 

 

2.3 Compromís de revisió diària de l’estat de salut i raó de l’absència.  

• A. Els i les participants hauran de notificar les causes d’absència i en el cas de que sigui 

per motius de salut mitjançant correu electrònic a joanmarc@cncg.es    

• B. Els i les participants es miraran diariàment la temperatura corporal abans d’acudir a 

les instal·lacions.   

• C. Si qualque persona involucrada a l’activitat presenta simptomatologia associada amb 

el COVID-19 no acudirà i contactarà mitjançant correu electrònic a joanmarc@cncg.es  

• D. Els simptomes més comuns compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos y 

sensació de manca d’aire. En alguns casos també pot haver disminució del gust i de 

l’olfacte; esgarrifances; mal de coll, cap i musculars; debilitat general; diarrea i vòmits. 

Els símptomes solen aparèixer de forma sobtada.  

3.- ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES 

3.1 Actuació davant de l’aparició de símptomes d’un MENOR 

• Davant el dubte per símptomes, rentar-se les mans inmediatament. 

• Dur-lo a la zona d’aillament (Sala zona socis). 

• Si hi ha problemes respiratòris telefonar al 061. 

• No deixar tot sol al menor però s’ha de mantenir els 2 m. de distància de seguretat. 

• L’adult que ho ha detectat ha de quedar amb ell i no ha de contactar amb més adults. 

• S’avisará al tutor legal per a que el traslladi a casa. El tutor ha de contactar amb el 061 

o amb el seu metge de capçalera. 

• Es desinfectaran totes les zones on ha estat el menor. 

• S’ha de realitzar un seguiment de si ha donat possitiu per a avisar inmediatament a 

tots els nins i adults que han estat en contacte amb el menor. 
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3.2 Actuació davant l’aparició de símptomes en un ADULT 

• Rentar-se les mans inmediatament. 

• Si hi ha problemes respiratòris telefonar al 061. 

• Avisar al coordinar, a poder ser via telefònica 686 515 307 o 636 076 935. 

• S’ha d’anar al seu domicili, sense utilitzar transport públic. 

• En el seu domicili, contactarà amb el seu centre de salut o el 061 , per a iniciar l’estudi 

de contactes propers en cas que es confirmi el possitiu. 

3.3 Habilitació d’una sala de aïllament 

La sala s’utilitzarà en el cas de sospita d’un possible cas de COVID-19 i estarà situada a la 

primera planta de l’edifici identificada amb la cartelleria: SALA SOCIOS. 

 

4.- LIMITACIÓ AFORAMENT 

LLOC AFORAMENT MÀXIM 

DUTXES 2 PERSONES 

SERVEIS  2 PERSONES 

SALA SOCIS 2 PERSONA 

EXPLANADA ZONIFICADA 10 PERSONES 
 

 


