PROTOCOL COVID-19
DATA:24-04-2021
HORA SORTIDA: 08,45h.
ORGANITZA: ASSOCIACIO ESPORTIVA LAMITJA

FEM-HO BÉ!

La cursa complirà amb totes les mesures preventives contra el contagi per la
Covid-19.
El personal de la Organització haurà estat prèviament format i informat de les
mesures preventives. Tots els voluntaris i membres de l’Organització duran
mascareta, gel hidroalcohòlic per ells i per qui ho necessiti/demani, així com
també es mantindrà la distància de seguretat en tot moment.
En la mobilitat dels participants, dins les instal·lacions municipals, a la recollida
del dorsal, s’establiran fluxos unidireccionals, on es controlarà el seu
compliment, evitant fluxos bidireccionals y creuaments entre persones.
L’organització no permetrà l’accés cap persona que no porti el justificant
d’inscripció.
Els WC seran portàtils i s’instal·laran a la sortida i arribada de la cursa.
Preguem el mínim desplaçament d’acompanyants, per així evitar aglomeracions
de públic al llarg del recorregut de la cursa.
Demanem la vostra col·laboració, Atletes:


Mantingueu sempre una distància de seguretat d’1’5 metres entre
participants, espectadors i col·laboradors.



Seguiu les instruccions dels organitzadors i de megafonia en tot moment,
per una qüestió de seguretat sanitària, agilitat i bon funcionament de la
prova.



Hi haurà dispensadors
participants.



La mascareta serà d’ús obligatori abans de la sortida de la cursa i a
l’arribada. L’organització repartirà mascaretes entre els participants a
l’arribada, per a qui ho necessiti. Aconsellem dur la mascareta als primers
metres de la cursa.
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Un cop finalitzada la cursa, els atletes hauran de sortir de la zona
d’arribada a la major brevetat possible.

A la sortida, es mantindrà la distancia de 1,5m entre corredors, l’aforament
màxim serà de 500 persones per a cada sortida, les quals es realitzaran cada 30
segons, fins arribar als 1.500 atletes inscrits. Es realitzarà l’agrupament dels
atletes abans de cada sortida (presortides fins la línia de sortida),
La sortida es realitzarà en 5 columnes de 100 persones cada una, separades
cada una d’elles per 1’5 metres, respectant la distància de seguretat
recomanada.

Un cop donada la sortida, queda prohibit llençar la mascareta al terra, tant al
principi com al llarg del recorregut.
El personal de l’organització vetllarà en tot moment per evitar aglomeració i
concentració massiva de gent, controlaran els aforaments i l’acompliment de les
normes per parts dels participants.
Si els participants incompleixen qualsevol dels punts anteriors, els membres de
l’Organització i Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme, podran
desqualificar l’atleta.(Adjuntem certificat Federació Catalana Atletisme conforme
la cursa compleix amb protocol COVID-19)
El participant es compromet a no sortir a la cursa si nota símptomes que
poguessin ser compatibles amb el contagi del Covid-19.
El participant declara que és coneixedor, accepta i assumeix que en la situació
actual existeix un risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no responsabilitzarà
a la organització en cap cas.
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