PROTOCOL MESURES COVI19 RADIKALOCEAN52 2021

1. Introducció.
Mitjançant aquest document volem presentar les mesures i recomanacions que s’ha tingut
present i que es duran a terme en l’organització d’aquest esdeveniment i que ha agafat com a
base el PROTOCOL i les MESURES de la Federació Catalana de Natació.
Té com a base un document extret de les recomanacions fetes per la Secretaria General de
l’Esport i de l’Activitat Física en coordinació amb el Comitè directiu del PROCICAT, basant-se en
la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció per SARS-CoV-2.
Aquesta normativa estarà sotmesa a la temporalitat i consideració per part del Comitè directiu
del PROCICAT en funció de l’evolució del risc de contagi vinculat al virus COVID-19.
2. Consideracions
Per vetllar d’un millor funcionament reduint els riscos de contagi el CNRS seguirà el següent
protocol dividit en 3 grups o procediments:
1. Procediments previs a la competició.
2. Procediments durant la competició.
3. Procediments posteriors a la competició.

1. Procediments previs a la competició.
A part de dur a terme els processos contemplats al Reglament i al PAU (Plau d’Autoprotecció)
pel desenvolupament de l’esdeveniment com es feia fins la darrera edició pre-pandèmia, es
durà a terme una sèrie de mesures i accions que afectaran al CN RADIKALSWIM, als
professionals col·laboradors i als participants.
Com a Club Organitzador.
El Club organitzador ha desenvolupat un document de Protocol de prevenció de riscos COVID19 propi basat en les directrius establertes per la Normativa del protocol d’actuació per a la
realització de competicions en la Fase de Represa.
Per tal de donar compliment al Protocol de prevenció de riscos COVID-19 disposem d’un
Delegat de prevenció de riscos COVID-19, que vetllarà per que la competició es desenvolupi
d’una forma epidemiològicament segura.
La funció de Delegat COVID-19 recau en la figura del responsable del PLA D’AUTOPROTECCIÓ
ALEJANDRO AMOROS ROCA amb DNI 38124714Y
Email específic: covid19@radikalswim.com

El Protocol de prevenció de riscos COVID-19 serà informat a tots els participants, així com a
col·laboradors i empreses en el següents punts:

1. Dades de contacte Delegat de prevenció de riscos COVID-19.
ALEJANDRO AMOROS ROCA amb DNI 38124714Y
Email específic: covid19@radikalswim.com

2. Mesures informatives.
El CNRS no ha realitzat ni realitzarà accions de difusió de l’esdeveniment amb entrega de
fulletons informatius “persona-a -persona” per evitar manipulacions i contactes.
El CNRS no farà el briefing que estava previst el dia previ a l’esdeveniment per evitar
concentració de persones. Quedarà substituït per briefing diferit compartit per vídeo.
S’informarà als participants i persones que hagin d’accedir a les carpes del village i de
l’organització que es posin gel hidroalcohòlic i portin mascareta.
S’anirà recordant a través del sistema de megafonia de forma periòdica de les mesures de
Seguretat.
3. Mesures d’higiene i condicionament de la infraestructura.
Es complirà amb les normatives establertes de desinfecció.
4. Protocol sortides competicions i horaris previstos.
S’informarà dels canvis en recollida de Dorsals, procediment d’embarcament i de sortida, així
com protocol d’arribada.
5. Circulacions pels espais identificats per la organització:
Caldrà que les persones que accedeixin a aquests espais portin mascareta.
6. Circulacions dels esportistes en els espais delimitats per l’esdeveniment.
S’evitaran les concentracions i l’ús de mascareta serà obligatòria.
7. Informació del contacte del Delegat de prevenció de riscos COVID-19 de cada club
participant.
Els participants que participin com a grup d’un club, informaran al DELEGAT COVID19 del seu
nom i dades de contacte.

Col·laboradors i empreses subcontractades:
Els col·laboradors que disposin d’espai al VILLAGE i els que participin al dispositiu de seguretat
de les competicions compliran estrictament amb els protocols COVID19 que s’estableix pel seu
segment d’activitat i els definits per la organització.

Els professionals que integraran el dispositiu de seguretat portaran mascareta, i compliran
amb els protocols d’higienització corresponents a les seves activitats.
Els voluntaris col·laboradors estaran identificats, es disposarà de Declaració d’auto
responsabilitat de tots els Voluntaris, per tal de permetre la seva traçabilitat. L’us de
mascareta serà obligatòria per tots ells.
Els col·laboradors que disposin de presència al VILLAGE, s’obliguen a fer un control
d’aforament en funció dels seus espais ( Rati 1 persona per cada 2,5m ) aquesta informació
estarà visible a l’entrada de l’accés delimitat a cada ESPAI, així com dispensador de HIDROGEL.
Les persones que atenguin o informin a cada espai compliran totes les mesures COVID19.

Pels participants.
Els participants a las competicions hauran de gestionar la següent informació per si és
requerida en qualsevol moment per les autoritats sanitàries:
1. Disposar de totes les auto declaracions responsables dels seus participants a la competició
degudament signades. EL CNRS facilitarà un enllaç per generar el CODI QR de validació.
2. El CNRS disposarà del fitxer de dades de tots els participants en cas de ser necessari la
localització o traçabilitat.
3. Els CNRS i ChampionChip com a Responsables del fitxer, tractaran aquesta informació de
conformitat al RGPD / LOPD, conservant-la com a mínim 3 setmanes des de l'esdeveniment i
com a màxim 1 mes, sempre que no es digui el contrari per les autoritats públiques.

2. Procediments durant la competició.
L’organitzador haurà de donar compliment al document de Protocol de prevenció de riscos
COVID-19 mitjançant el Delegat de prevenció de riscos COVID-19.
El Delegat de prevenció de riscos COVID-19 confirmarà els participants presents amb les
inscripcions lliurades pels clubs i controlarà.
El tipus control d'accés físic a les instal·lacions esportives es podrà fer lliurement com decideixi
l'organitzador amb la verificació de DIRECCIÓ ESPORTIVA Normativa del Protocol d’actuació
per a la realització de competicions en la Fase de Represa. Act.26.01.2021 pàg 8 de 21
qualsevol tipus de les dades del registre previ (exemple: Verbalment, o amb document
identificatiu, o núm. telèfon, etc.)

1er – Embarcament i transport a sortida:
Els participants portaran mascareta durant el procés d’embarcament i trasllat al punt de
sortida.

2on – Els avituallaments al mar queden suprimits:
Es recomana que cada participant porti el seu avituallament.
3er – Servei de Guarda Roba:
No hi haurà servei de guarda roba per cap de les travessies 7.0,3.5 i 1.5
4art – Avituallament a l’arribada:
Es suprimirà el format d’avituallament convencional a l’arribada. Els participants podran agafar
unitats d’avituallament amb distanciament ( tant fruita amb dosis individuals com llaunes
d’OCEAN52...etc.)
5è – Village:
La implantació al Village es realitzarà incrementant de forma significativa les distàncies entre
les diferents espais, que estaran delimitats i amb control d’aforament.
6è – Informació durant la competició:
Periòdicament s’anirà recordant als participants de les mesures COVID19.
7è – A l’arribada:
Es facilitarà a tots els participants una mascareta. L’ús de mascareta serà obligatòria dins tot el
recinte delimitat.
8è – Entrega Estrella finisher:
S’evitarà la manipulació de manera que els participants agafin l’estrella finisher.

El CNRS realitzarà les reunions tècniques i “briefing” necessàries amb els responsables de les
diferents àrees per recordar els protocols i en especial el Protocol de prevenció de riscos
COVID-19, etc.
Si en el decurs de la competició es presenta una persona amb simptomatologia COVID-19 es
podrà denegar la participació a les competicions o activitats i en cas que la simptomatologia es
presenti durant o finalitzada l’activitat caldrà aïllar-la de la resta de participants i avisar al 061
o donar avís al CAP que correspongui – procediment que es gestionarà a través del dispositiu
Contractat al Consorci Transport Sanitari de Girona ( CTSG ).
El Delegat de prevenció de riscos COVID-19 haurà de complimentar l’Annex 5, Acta de
Prevenció de riscos COVID-19 de la FCN ( sense complimentar e camp d’espectadors, doncs no
hi ha espectadors en recinte tancat).
Annex 5_ Acta de Prevenció de Riscos COVID-19
pdf (aquatics.cat)

c. Procediments posteriors a la competició.
L‘organitzador haurà de guardar la següent documentació com a mínim 3 setmanes des de
l'esdeveniment i com a màxim 1 mes, sempre que no es digui el contrari per les autoritats
públiques.
1. Protocol de prevenció de riscos COVID-19.
2. L’annex 4, Declaració Responsable com a Delegat de prevenció de riscos COVID-19.
pdf (aquatics.cat)
3. L’Annex 5, que haurà de lliurar a la FCN conjuntament amb la resta de documentació de
competició (resultats i acta de la competició).
pdf (aquatics.cat)
Els participants o bé delegats, en cas d’algun grup, hauran d’informar al Delegat de prevenció
de riscos COVID-19 del CNRS de qualsevol incidència relacionada amb la COVID-19 en el decurs
de 14 dies posteriors a la RADIKALOCEAN52.
En aquest cas el Delegat de COVID19 informarà a les autoritats sanitàries seguint els protocols.
El CNRS com a Responsables dels fitxers tractarà aquesta informació de conformitat al RGPD /
LOPD.

Consideracions específiques pels lliuraments de premis.
Els lliuraments de premis hauran de seguir les següents directrius:
a. Mantenir en tot cas la distància de seguretat personal d’1,5 m.
b. Utilitzar sempre la mascareta.
c. Es prioritzarà el lliurament de premis individual. En el cas d’equips, recollirà el premi un
representant.
d. Tots els elements del lliurament de premis (medalles, copes, trofeus,. . .) hauran estat
desinfectats.
e. S’evitarà en tot cas el contacte físic entre persones (encaixades de mans, abraçades o
petons).
f. En el cas de fotografies conjuntes, màxim 6 persones.
g. El lliurament es farà en una zona reservada, sense públic.
h. Totes les persones que formin part de la comitiva del lliurament hauran lliurat a la
organització la corresponent auto declaració responsable.
i. El personal de premsa, haurà d’estar acreditat, mantindrà les distàncies de seguretat i
portarà en tot moment la mascareta

